Mikrokosmos diskarnering i praksis anno 2019

Indledning:
Martinus blev født i 1890, og i 1921 fik han en kosmisk indvielse. De efterfølgende år arbejder
Martinus på sine værker, men det er først i slutningen af 1920erne, at han begynder at fremvise
hvad har forfattet indtil da, og kun for inviterede.
Den 1. december 1930 afholder han sit første offentlige foredrag, og han regnede dette som
indledningen til sin mission.
I 1932 udkommer Livets Bog, Bind I, og i april 1933 udkommer det første nummer af tidsskriftet
KOSMOS.
I maj 1934 udgiver han i KOSMOS nr. 5 sin første artikel med titlen ”Bisættelse”; den efterfølges af
yderligere 14 artikler over samme emne og med samme titel i de efterfølgende 14 numre af
KOSMOS frem til august 1935.
Det synes således at have været vigtigt for Martinus på et ret tidligt tidspunkt i hans forfatterskab
at formidle emnet ”Bisættelse” ud fra en åndsvidenskabelig analyse.
I perioden februar 1951 – oktober 1952 bringer tidsskriftet KOSMOS igen hele Martinus'
artikelserie "Bisættelse" (indhæftet). Endvidere udkommer i bogform ”Bisættelse” med
udgivelsesåret anført som 1951.
I 1978 blev bogen ”Bisættelse” udgivet som andenudgave efter nogle få rettelser godkendt af
Martinus inden udgivelsen.
På de følgende sider er undertegnedes udgangspunkt de 15 stk. offentlig tilgængelige artikler med
fællestitlen ”Bisættelse” bragt i tidsskriftet KOSMOS fra maj 1934 til august 1935, samt den
udgivne andenudgave af bogen ”Bisættelse” udgivet i 1978.
Bemærk: Både i KOSMOS 1934/35 og i bogen ”Bisættelse” 1951/78 skrev Martinus således:
”Den fuldkomne naturlige bisættelse vil få vanskeligt ved at blive praktiseret pa grund af verdens
forvirrede begreber om samfundsøkonomi. I henhold til verdens endnu ufuldkomne og forvirrede
begreber om økonomi og samfundsadministration vil den fuldkomne naturlige bisættelse, der vil
komme til at gøre sig gældende i det kommende internationale verdensrige (Livets Bogs fjerde
kapitel), hvilken bisættelse vi senere skal komme tilbage til, få vanskelighed ved at blive praktiseret
af det store flertal for tiden. Rent privat vil kun de mest velstillede i samfundet kunne praktisere
denne kommende begravelsesform. Naturligvis vil man kunne overvinde vanskelighederne ved en
sammenslutning. Og venner af den ny verdensimpuls og det hermed forbundne
åndsvidenskabelige arbejde vil naturligvis tage sagen op. Men foreløbig vil kun den almindelige
begravelsesform stå de fleste udviklede mennesker åben. Det vil derfor ikke være uden betydning,
hvis man reviderede den lidt.” citat slut
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Primo 2018 skrev undertegnede artiklen ”Bisættelsesproblematikken ud fra et praksisnært
perspektiv”. Den kan læses/downloades på min web site www.discarnation.info
Den artikel afslutter jeg med, citat:
”I Danmark er det således muligt at lade sig bygge et privat Mausoleum indeholdende en eller
flere kister såfremt man kan aftale/betale et sådant byggeri på en kirkegård.
Dette er senest sket i 2014 (Vestre Kirkegård), men jeg er dog af den faste overbevisning i
skrivende stund, at det som Martinus skrev i bogens kapitel 173, citat:
”..rent privat vil kun de mest velstillede i samfundet kunne praktisere denne kommende
begravelsesform. Naturligvis vil man kunne overvinde vanskelighederne ved en sammenslutning,
og venner af den ny verdensimpuls og det hermed forbundne åndsvidenskabelige arbejde vil
naturligvis tage sagen op” citat slut - er ligeså aktuelt anno 2018 som det var for 70 år siden…!
Anno 2018 udføres der i øvrigt nye typer bisættelser i Danmark, og det både i indviet og uindviet
jord, og måske er tiden nu inde til, at venner af den ny verdensimpuls etablerer en
sammenslutning og derpå søger tilladelse til at etablere et Fællesmausoleum i Danmark..?
Formålet med det allerførste Fællesmausoleum kunne være dels at mikrolivet i det efterladte
legeme bliver behandlet så kærligt som muligt, og dels at virke som inspiration for øvrige
kommende Fællesmausoleer – begge dele i overensstemmelse med den ny verdensimpuls.
PS: Jeg synes, at det er tankevækkende, at man dags dato såmænd ikke behøver at tage længere
væk end til Holland for at finde et smukt og aktivt Fællesmausoleum; det er etableret på
kirkegården i byen Enschede. Jeg er ret sikker på, at venner af den ny verdensimpuls i skrivende
stund vil kunne få bisat sit mikrokosmos der i en næsten fuldkommen overensstemmelse med
principperne som beskrevet i bogen Bisættelse..!” citat slut.
I første halvår af 2019 skrev jeg så dette dokument ”DNV Fællesmausoleum i Danmark - hvor
svært kan det være..?” samt dette dokument ”Udkast til vedtægter for DNV Fællesmausoleum” –
begge dokumenter kan ligeledes læses/downloades på min web site www.discarnation.info
Well, i skrivende stund, november 2019, er der endnu ikke etableret det, som Martinus i
1934/35, og senere i bogen ”Bisættelse” fra 1951/78, forudsagde ville ske en dag, nemlig, citat:
”…naturligvis vil man kunne overvinde vanskelighederne ved en sammenslutning, og venner af
den ny verdensimpuls og det hermed forbundne åndsvidenskabelige arbejde vil naturligvis tage
sagen op” citat slut
Den nævnte sammenslutning er ikke realiseret i skrivende stund anno 2019; men der er dog jvf. de
følgende sider i dette her dokument udført diverse forundersøgelser på uafhængigt og privat
initiativ anno 2019 med henblik på etablering af et ”Fællesmausoleum i Danmark”; og status på
dette initiativ vil jeg gennemgå på de følgende sider. Der lægger jeg ud med diverse
forundersøgelser anno 2019 vedr. især jordfæstelser/begravelser kombineret med citater fra
bogen ”Bisættelse” efterfulgt af de egentlige ”Forundersøgelser med henblik på etablering af et
Fællesmausoleum i Danmark”.
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Well, lad os begynde på ”status”:

1) Den juridiske side vedr. etablering af et Fællesmausoleum i Danmark:
Dette cirkulære ”Cirkulære angående Regler for Indretning og benyttelse af Gravkamre paa
Kirkegaarde” udstedt af Ministeriet For Kirke- og Undervisningsvæsenet, den 15de Maj 1914, fik vi
ved henvendelse til Kirkeministeriet ca. medio 2019 bekræftet derfra, at dette cirkulære stadig er
gældende, og at det også for så vidt vil omfatte et Fællesmausoleum. Det vil dog stadig være
sådan, at den aktuelle kirkegård – hvad enten den er kommunalt ejet/drevet eller ej – skal give
tilladelse til etablering af et Fællesmausoleum.
I det nævnte cirkulære bør man i første omgang nok især lægge mærke til følgende, citat: ”Ligene
skal forinden Hensættelsen være balsamerede paa en efter den stedlige Embedslæges Skøn
betryggende Maade og anbragt i hermetisk tillukkede Metalkister, om hvis Tæthed og forsvarlige
Tillodning der skal foreligge Attest fra Embedslægen.”

2) Hvad sagde Martinus om balsamering..?
Lad os starte med det som Martinus skriver i bogen ”Bisættelse” fra 1951/78, kapitel 198, citat:
”Den kommende behandling af lig og deres bisættelse i fællesmausoleer.
Da fremtidens mennesker jo vil have en langt højere udviklet følelse og intelligens end nutidens
mennesker, har de også en langt dyberegående forståelse eller virkelighedsfornemmelse af
mikroindividerne. Man vil derfor her anderledes lægge vægt på et ligs naturlige behandling end i
vore dage. Der vil i "planetarriget" (se "Livtes Bog"s fjerde kapitel) naturligvis slet ikke være nogen
som helst lovmæssig hjemmel for ligbrænding. Ja, ikke engang balsamering vil være tilladt. Man vil
med det nøje kendskab, man da har til mikroindividerne i liget, sørge for, at de får al den naturlige
hjælp og støtte, der kan gives dem her fra det materielle plan, samtidigt med at man også vil vide
at være i stand til at beskytte alt det levende udenfor liget for forrådnelsesprocessens
påvirkning.
Man vil igennem hermetisk tillukkede kister fuldstændig isolere ligene fra al ydre omgivelse. Og
ligesom man nu har urnehaller, således vil man i verdensriget på særlige dertil egnede bestemte
pladser have mægtige kistehaller eller "fællesmausoleer", hvor kisterne, forsynede med navn og
data, føres hen, indsættes og opbevares til behageligt skue for de efterlevende, pårørende og
besøgende.” citat slut
og der på i bogens kapitel 201, citat:
”Spørgsmål, der begynder at gøre sig gældende for det åndeligt udviklede nutidsmenneske.
I vort "moderne" samfund, hvor enhver stat endnu har andre stater at konkurrere med, hvor
enhver stat endnu er indspundet i pengenes edderkoppespind, og hvor produktionen derfor ikke så
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meget reguleres efter forbruget som efter profiten, og hvor denne profit, som i sin virkelige
kosmiske analyse er ganske uden værdi, er en illusion, sættes i stedet for den eneste eksisterende
absolute værdi i tilværelsen, nemlig arbejdsevnen, vil alt selvfølgelig komme til at dreje sig om et
spørgsmål om penge, om hvad, der kan "betale sig".
Og mange vil således ved læsningen af foranstående linier angående verdensstatens bisættelse af
dens lig i hermetisk tillukkede kister og fællesmausoleer indvende, at dette vil være alt for kostbart
og uoverkommeligt. Men har verden ikke sand, sten og cement nok til disse haller? - Har den ikke
materiale nok til disse kister? - Har den ikke også ensomme pladser, til noget smukt og højtideligt i
menneskehedens tjeneste, til en stille hvileplads for menneskehedens udslidte og jordiske rester?
Hvorfor ikke give disse rester af menneskenes kostbareste redskaber, bygget op af lånt materiale,
tilbage til naturen på en værdig og naturlig måde ?
Hvorfor netop ikke give dem tilbage helt og naturligt? Hvorfor ikke være på højde med sin
guddommelige identitet og herkomst og give mikroindividerne tilbage uskadte, beskyttet og frelst
til den verden og de forhold, der for dem er vejen til livet og lyset? Hvorfor holde på primitive
traditioner, såre og opbrænde og dermed skabe helvede og lidelse for de milliarder af levende
mikroindivider, der i vore legemer har fået anvist univers eller "bolig i Faderens hus", der i os skal
leve, røres og være, blot fordi det er "moderne" at lade sit lig brænde?
Hvorfor ikke netop være med til at gå de rigtige veje og repræsentere den guddommelige lignelse,
repræsentere dette at være skabt i "Guds billede"? Og i særdeleshed, da dette er det eneste, der er
i kontakt med verdenslogiken, det eneste, der virkelig er "hygiejnisk" og dermed det eneste, der er
sundt, det eneste, der tilsidst skaber et urokkeligt lys, en absolut lykkelig skæbne, en absolut
ufejlbarlig vej til omgivelsernes kærlighed.
Ja! Det er alle disse spørgsmål, der for det kosmisk udviklede nutidsmenneske må gøre sig
gældende i henhold til de endnu latente og primitive samfundsforhold. Men i det kommende
verdensrige, hvor alle nationer er een stat, een administration, een regering, hvis medlemmer alle
er fra en zone i den højeste videnskabelige eksamenskreds, en regering besttlende af verdens
bedste specialister på absolut alle felter, fået flertal ved af stemning af alverdens mennesker, vil
man netop gå den vej, som de her nævnte spørgsmål antyder.” citat slut.

Vi ”springer” nu frem til 1972:

Beskyttelse mod forrådnelsesprocessens uhensigtsmæssige påvirkning af mikrokosmos/liget
såvel indvendig i liget som udvendigt på liget, kan i Danmark – både i 1972 og i skrivende stund
anno 2019 - ske ved balsamering, der typisk udføres med det giftige stof, formalin/formaldehyd,
hvilket kan afskrække personer for at lade deres mikrokosmos udsættes for dette; men af to onder
må man vælge det mindste iflg. Martinus..
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– ifølge KOSMOS særnummeret fra 1972 over emnet ”Bisættelse” skrev MI Rådsmedlem Ib
Schleicher således på side 22, citat: ”..og i samråd med Martinus er der fundet frem til en
fremgangsmåde, der betegner et væsentligt fremskridt sammenlignet med den almindelige
begravelsesform”, og derpå:
” Fremgangsmådens hovedtræk: Man opretter et testamente så tidligt som muligt og fastsætter
heri, at man ønsker at blive balsameret og lagt i en kiste af zink, kobber, bronze eller bly. Denne
sættes i en trækiste, som er imprægneret og forstærket, så den skulle kunne holde i de 30-40 år,
der menes at gå, indtil kroppens mikroliv er nået meget nær mineralstadiet. Kisten sættes i
jorden, hvilket vil sige, at denne side af ”begravelsen” som sådan kan foregå på sædvanlig vis”
citat slut.

Året efter, i 1973, blev der afholdte Martinis Instituttet flere Paneldiskussioner hvilket man kan
læse i tidsskriftet KOSMOS 1973 hvorfra jeg citerer nedenstående”
”PANELDISKUSSIONEN DEN 12. februar 1973 OM BISÆTTELSESPROBLEMATIKKEN
1:2 https://www.martinus.dk/da/kosmos/kosmos/1973/kos1973-04-042.php?udskriv=on
I forbindelse med indlægget var der to spørgsmål, som kunne besvares kort.
Det første drejede sig om, hvorvidt zinkkister skulle være hermetisk tillukkede eller ej,
-og dertil svarede Hvolby, at Martinus to steder havde skrevet herom, et sted, hvor zinkkisten,
under de begravelsesformer vi har i dag, nok skal være lukket, men ikke nødvendigvis
hermetisk, nemlig hvis liget var henstillet i køligt kapel, - et andet sted, hvor der er tale om
anbringelse af kisten i fremtidens mausolæer; her måtte kisten nødvendigvis være hermetisk
tillukket for ikke at få giftige uddunstninger og ilde lugt i lokalet. Han henviste til nogle erfaringer i
store begravelseshuse i USA, men sagde i øvrigt, at her i Danmark skulle zinkkister være lukkede
og tilføjede, at man hele tiden måtte skelne imellem, hvad Martinus havde tænkt sig på længere
sigt, og hvad de praktiske muligheder var indenfor den nærmeste fremtid.
2:2 https://www.martinus.dk/da/kosmos/kosmos/1973/kos1973-05-054.php
Citat slut
I KOSMOS 1935 nr. 7 skrev Martinus følgende om BISÆTTELSE:
”Ethvert Lig bør naturligvis, naar Døden er absolut konstateret, straks føres til et køligt Kapel.
Kisten bør, selvom den i dette Tilfælde ikke ligefrem er hermetisk, dog være saa tæt, at ingen
Stank, Vædsker eller Materier fra Liget kan sive gennem dens Sprækker eller Sammenføjninger og
forpeste Luften for Omgivelserne.” citat slut.
Anbringelse af et lig i et Mausoleum i Danmark kræver altid – lige siden 1914 - at citat: ”Liget skal
forinden Hensættelsen være balsamerede paa en efter den stedlige Embedslæges Skøn
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betryggende Maade og anbragt i hermetisk tillukkede Metalkister, om hvis Tæthed og forsvarlige
Tillodning der skal foreligge Attest fra Embedslægen.” citat slut.
Martinus har ofte sagt ”at af to onder er det kærligst at vælge det mindste onde” hvorfor det
således skulle være kærligst overfor sit mikrokosmos, når den tid kommer, at vælge
jordbegravelse fremfor kremering (brændes) og endnu mere kærligt at vælge balsamering fremfor
ingen balsamering såfremt kisten jordfæstes (begraves) og mest kærligt at vælge en løsning hvor
ens mikrokosmos i form af fx organer, celler og nervetråde kan diskarnere ”uforstyrret” af fx
kødædende bakterier, svampe, snegle, insekter osv. - hvilket givetvis næsten kan opfyldes såfremt
liget/mikrokosmos ”konserveres” og anbringes i et Mausoleum.

Vi vil atter foretage et ”spring” – denne gang til 2019:

3) Balsamering og begravelse af afdøde i metalkister/trækister anno 2019

Balsamering:
Anno 2019 er balsamering af afdøde i Danmark ikke så ualmindeligt thi såfremt afdøde her i
Danmark skal transporteres til begravelse i udlandet, så kan der i nogle tilfælde kræves
balsamering af afdøde før vedkommende må ”indføres” i det aktuelle land hvor vedkommende
skal begraves. Se dansk lovgivning ”Behandling af lig”
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=46183

Et priseksempel er Aalborg Sygehus, Patalogisk Institut, der anno 2012 tog 1800 kr. inkl. moms for
at udføre en balsamering. Læs mere om balsamering her
https://www.martinusforum.dk/artikler/begravelse-bis%C3%A6ttelse-og-balsamering

Bemærk: I skrivende stund findes der undertegnede bekendt ikke nogen oversigt over hvilke
sygehuse i Danmark der udfører sådanne balsameringer..!

Metal-ligkister:
Med hensyn til de tidligere nævnte metal-ligkister, så kontaktede undertegnede anno 2019 et VVS
firma på Fyn ved navn ”Særslev Blik & VVS” idet de laver disse metal-ligkister af metallet zink.
De fortalte mig, at der typisk sker dette, at bedemanden ringer og bestiller en sådan zink-ligkiste
hvorefter de kommer og afhenter den sammen med et løst zinklåg. Senere anbringer bedemanden
denne zink-ligkiste (som kaldes et svøb) i en træ-ligkiste, og derpå lægges liget ned i zink-ligkisten,
der jo ikke er dimensioneret til at kunne ”bære et lig” i sig selv. Derpå tilloddes zinklåget på zinkligkisten så den er hermetisk tillukket.
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Liget er ikke nødvendigvis balsameret idet en hermetisk lukket zink-ligkiste som oftest benyttes for
at holde liglugten ”inde” under fx en længere transport af liget.
Hvis liget skal balsameres inden det lægges i zink-ligkisten er dette måske udført på et sygehus der
kan dette. Når zink er meget benyttet som metal-ligkiste er det fordi at dette metal også kan
brændes såfremt hele trækisten, zinkkisten og liget skal kremeres ”i samme arbejdsgang” så at
sige.
Bemærk, at zink-ligkister hos bedemanden kan koste fra 3000 – 5000 kr og at lodning af zinkkiste
kan koste mellem 875 kr – 2200 kr

Well, i 1981 blev ”afdøde” Martinus balsameret og lagt i en hermetisk lukket metalkiste af zink,
der var placeret i en egetræskiste.
Det fik undertegnede til at reflektere over hvorvidt mon ”et ligs kropsvæsker i form af vand, blod,
lymfevæske osv samt cellerne i organerne og kødet osv, kan diskarnere igennem den hermetisk
lukkede zink-ligkiste..?”

Jeg satte mig for at undersøge emnet anno 2019, og kontaktede først professor Jesper Lier
Boldsen, Retsantropologisk Afdeling ved Syddansk Universitet.
Jeg stillede professoren disse tre spørgsmål:
1. Vil alle et balsamerede lig's kropsvæsker i form af vand, blod, lymfevæske kunne
"forsvinde"/fordampe igennem en hermetisk lukkede zink-ligkiste (ubehandlet zink) i løbet
af 40 år..?”
2. Vil alle de animalske dele af et balsamerede lig (kød, muskler) ligeledes kunne
"forsvinde"/fordampe igennem en hermetisk lukkede zink-ligkiste (ubehandlet zink) i løbet
af 40 år..?”
3. er det i givet fald kun de mineralske dele af liget (knogler, hår, negle) som er "tilbage" i den
hermetisk lukkede zink-ligkiste (ubehandlet zink) efter 40 år..?”
Professoren svarede tilbage:
Kære Bjarne Rasmussen
Jeg må desværre skuffe dig. Jeg har ikke nogen forstand på hvad der sker med balsamerede lig i
lukkede zinkkister. Balsameringen har jo til formål at hindre forrådnelse, og forrådnelsen er jo det
som omdannet bløddelene (inklusive hår og nagle) til væsker (mest vand) og gasser (mest
kuldioxid). Der vil kunne ske en vis abiotisk nedbrydning af liget, men jeg vil tro at liget efter 40 år
stadig vil være ret intakt, hvis det har ligget forseglet uden adgang for bakteriel nedbrydning.
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Jeg tror du gør bedst i at undersøge, hvad forskellige balsameringsmetoder gør ved vævet. Det
bedste ville naturligvis være, hvis der fandtes en metode, der omdannede liget til vand og kuldioxid
inden i den forseglede kiste, men jeg vil tror at en sådan proces ville få kisterne til at eksplodere,
med mindre der er en udluftningsmekanisme, men så er kisten jo ikke hermetisk lukket.
Jeg er bange for jeg ikke rigtig ser nogen brugbar løsning på problemet, og jeg kender ikke nogen,
der ville kunne sige mere om emnet.
Noté:
”Særslev Blik & VVS” oplyste til undertegnede, at deres zink-ligkister kan tåle 3 bar tryk ”indefra”.

Dernæst kontaktede jeg Professor Per Møller, Danmarks Tekniske Universitet (DTU), idet han har
forsket i netop metallet zink.
Jeg stillede ham disse to spørgsmål:
”En afdød balsameres og lægges i en ubehandlet (rå) zink-ligkiste, der efterfølgende får et
ligeledes ubehandlet (rå) zinklåg på som loddes på så zink-ligkisten er hermetisk tillukket.
1) zink-ligkisten placeres i træ-ligkiste og det hele begraves i jord (jordfæstelse)
Først vil træ-ligkisten forrådne, og så trænger der væske ude fra jorden til ydersiden af den rå
ubehandlede zink-ligkiste - vil zink-ligkisten så blive tæret af denne væske udefra ?? (almindeligt
vand med lidt salte fra jorden vil jeg tro) ??
2) zink-ligkisten placeres i træ-ligkiste og det hele placeres over jord (fx. i et Mausoleum på Vestre
Ældre Kirkegård i København).
Vil den rå ubehandlede zink-ligkiste blive tæret indefra p.gr.a. af ligets udsivende kropsvæsker så
der kan gå hul på den rå ubehandlede zink-ligkiste ??
Professor Per Møller svarede følgende til mine to ovennævnte spørgsmål:
”Tæring/korrosion af zinkkisten (ubehandlet zink) såvel udvendig som udvendigt afhænger af
væskens Ph-værdi. Væsker i jorden (herunder jorden på kirkegårde) kan have meget forskellig Phværdi.”

Længere kom vi ikke idet Professor Per Møller nu er meget syg af knoglekræft; og han henviste
mig derfor til hans kollega på Teknologisk Institut, Lars Pleth Nielsen Centerchef, PhD fysik,
HD(O).
Ham stillede jeg så dette spørgsmål: hvilken Ph værdi en væske mindst og højest skal have for at
tære hul på en lukket zinkkasse af ubehandlet zink..?

8

Lars Pleth Nielsen svarede følgende på mit spørgsmål:
”Mht stabilitet af Zink kan man hente hjælp i Pourbaix diagrammet for Zn – se nedenfor. Under pH
7 opløses Zn som Zn++ og over pH 13 som ZnO2. Zn danner et passiverende stabilt overfladelag
(Zn(OH)2 mellem pH 7 ogPH 13.

Altså skal du helst opbevarer din zinkkiste i dette pH interval.”
Jeg stillede efterfølgende dette ”tillæg spørgsmål” til Lars Pleth Nielsen:
”Vil en væske (fx. et ligs bløddele der er blevet til vand og kuldioxid) og som har en "neutral" PH
værdi der i den hermetisk lukket zinkkiste kunne fordampe/"undslippe" til det fri gennem den
ubehandlede zink ?
Dette har nemlig betydning for dimensionering af udluftningen i et Mausoleum hvor der er
placeret sådanne kister.”
Lars Pleth Nielsen svarede følgende på mit spørgsmål:
”Er der CO2 tilstede bliver det beskyttende lag på Zn faktisk mere stabil pga dannelse af
hydrozinkite. Men der er vel ikke meget CO2 inde i kisten da der ikke er adgang til O2 og dermed
nedsat gærring/forrådnelse af personen. Dog vil jeg forvente at kisten holder tæt endnu længere i
forbindelse med ”neutral" PH værdi inde i en hermetisk lukket zinkkiste hvor der er CO2 en hvis der
ikke var CO2 til stede.”
Noté
Zink korrosion se: http://www.nordicgalvanizers.com/KorrosionD2.htm
PH legemet se: https://ph-information-fra-itgo.webnode.com/hvad-er-ph-for-kroppen/
Kroppens væske syre-base balance, se:
http://helsenyt.com/frame.cfm/cms/id=2820/sprog=1/grp=8/menu=17/
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Træ-ligkister
I det tidligere nævnte KOSMOS særnummer 1972, skrev MI Rådsmedlem Ib Schleicher således på
side 22, citat: ”..og i samråd med Martinus er der fundet frem til en fremgangsmåde, der betegner
et væsentligt fremskridt sammenlignet med den almindelige begravelsesform”, og derpå:
” Fremgangsmådens hovedtræk: Man opretter et testamente så tidligt som muligt og fastsætter
heri, at man ønsker at blive balsameret og lagt i en kiste af zink, kobber, bronze eller bly. Denne
sættes i en trækiste, som er imprægneret og forstærket, så den skulle kunne holde i de 30-40 år,
der menes at gå, indtil kroppens mikroliv er nået meget nær mineralstadiet. Kisten sættes i
jorden, hvilket vil sige, at denne side af ”begravelsen” som sådan kan foregå på sædvanlig vis”
citat slut.
Til ovenstående er der det at bemærke, at anno 2019 er det nok de færreste kirkegårde i
Danmark, der af miljøhensyn/regler vil tillade begravelse af imprægnerede trækister hvorfor et
alternativ kunne være en solid egetræskiste, eller endnu bedre en trækiste i den endnu mere
hårdføre træsort mahogni. Formålet med disse typer træ-ligkister er under alle omstændigheder,
at nedbrydningstiden for træligkisten er så lang som muligt således, at mikrokomos ikke angribes
af uvedkommende organismer udefra som lever af animalske organismer...
Sådanne solide træ-ligkister forøger normalt prisen ganske betragteligt når de købes
”færdiglavede” ; et priseksempel inkl. moms:
- en massiv egetræs-ligkiste fra 20.700 kr (vægt ca 59 – 83 kg) - en massiv mahogni-ligkiste: fra
15.080 kr (vægt ca. 45 – 53 kg).
Der kan dog være store udsving i priserne hvilket man kan undersøge nærmere på de enkelte
bedemænds web sites; se fx:
www.veduglen.dk herunder http://www.veduglen.dk/Default.aspx?ID=1637
og www.bedemand-bytoft.dk herunder https://www.bedemand-bytoft.dk/hvad-koster-det/
og www.bedemand-perrasmussen.dk herunder https://bedemand-perrasmussen.dk/forside/vedd%C3%B8dsfald/prisliste-udspecificeret.html

Må man lave selv lave en træ-ligkiste..?
Ja, det må man gerne såfremt man overholder visse krav, se dem fx her på disse web sites
https://samvirke.dk/artikler/saadan-bygger-du-en-kiste-til-en-begravelse og http://tilsidst.dk/ligkister/

I 1800-tallet var det såmænd slet ikke så ualmindeligt at ”man” havde sin egen træ-ligkiste
stående klar, og det siges, at den i så fald såmænd også af og til blev benyttet som ”gæsteseng”…
Egetræsmateriale til egen hjemmelavede træ-ligkiste kunne såmænd købes fx her
https://www.oksboel-savvaerk.dk/shop/50-egetrae/ og materialer til at lave egen mahogni-ligkiste
kunne fx købes her http://www.olt2.dk/index.asp?SeltypeQ=010027
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Transport af afdøde:
Udgifter til transport af afdøde til/fra en lokation der udfører balsamering samt kørsel til den
aktuelle kirkegård og måske opbevaring der i et kapel inden den egentlige begravelse kan også
udgøre en større udgift. Udgiften desangående kan man hurtigt finde på diverse bedemænds web
sites. Alternativt må man i øvrigt gerne selv transportere afdøde jvf. lovgivningen på området.
Begravelse (Jordfæstelse):
Efter gældende dansk lov skal en begravelse (jordfæstelse) altid ske i indviet jord uanset om den
udføres på en kommunal kirkegård eller en kirkegård ejet/drevet af den danske folkekirke.
Ifølge denne artikel ”Folkekirkens kirkegårde er for alle” findes der over 2000 (totusinde)
kirkegårde ejet & drevet af den danske folkekirke
https://www.ft.dk/samling/20051/almdel/kiu/bilag/58/269790.pdf

Alle disse mange kirkegårde er ganske vist omfattet af den samme overordnede lovgivning vedr.
behandling af afdøde mennesker; men i lovgivningen er der givet plads til diverse individuelle
”Kirkegårdsvedtægter” for den enkelte kirkegård, der for folkekirkens kirkegårde typisk har et
overordnet Menighedsråd som besluttende organ for sine ”Kirkegårdsvedtægter”.
I nogle af landets største byer bestyres og drives folkekirkens kirkegårde af kommunen; i alt knapt
60 (tres) ”kommunale kirkegårde”.
Undertegnede afgrænsede derfor sin research anno 2019 til kun at omhandle ”kommunale
kirkegårde” i disse kommuner: Aalborg - Aarhus – Esbjerg - Odense - København. Endvidere
kirkegårde i Rudersdal kommune hvor kirkegårdene er ejet og drevet af Folkekirken & den
aktuelle kirkes Menighedsråd.
Mit udgangspunkt i min nævnte research var: 1. stk afdød person, der er balsameret og lagt i
zinkkiste, der efterfølgende er lagt i en egetræskiste hvorefter ”det hele” begraves.
1. spørgsmål: kan zinkkisten (metal) med balsamerede afdøde forblive i egetræskisten og
begraves i et "Kistegravsted med mindeplade” i græs ?
2. Spørgsmål: hvor lang er fredningstiden i givet fald ?
Vejledende status på svarene på mine spørgsmål er følgende (alle priser er inkl. moms):
Aalborg kommunale kirkegårde:
Normalt vil den afdøde være taget op af zink-ligkisten og lagt i en træ-ligkiste, der så begraves på
normal vis; såfremt dette ikke har været muligt, så vil det på Aalborg Kommunale Kirkegårde være
sådan, at afdøde i zink-ligkisten i træ-ligkisten uanset trætype vil kunne begraves (jordfæstes) ”i
samlet form” i en gravplads med ekstra dybde. Fredningstiden er i begge tilfælde den samme,
nemlig 20 år.
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"Kistegravsted med mindeplade” i græs:
En begravelse (Gravkastelse) i ”ekstra dybde” koster 6.400 kr på hverdage og på en lørdag koster
den 8.800 kr. Selv erhvervelsen af et "Kistegravsted med mindeplade” i græs med en
Fredningsperiode på 20 år koster 18.000 kr Forlængelse af Fredningsperioden efter 20 år: der kan
forlænges med yderligere 10 år hvilket i alt inkl. græsslåning koster 8.500 kr – man kan også efter
de første 20 års fredningstid vælge forlængelse med yderligt 20 år hvilket i alt inkl. græsslåning
koster 17.000 kr
Samlet pris for 20 år: fra 24.400 til 26.800 kr
Samlet pris for 30 år: 32.990 til 35.300 kr
Samlet pris for 40 år: fra 41.400 til 43.800 kr
Mindepladen skal købes særskilt og opfylde visse betingelser. Prisen kan hurtigt løbe op i 4000 kr.
inkl. moms.
Aarhus kommunale kirkegårde:
Som udgangspunkt vil Aarhus kommunale kirkegårde afvise zink-ligkiste til nedgravning på Aarhus
begrundet i følgende tekst i deres Vedtægter:
”Kister, der helt eller delvis er fremstillet af kunststoffer eller andet miljøskadeligt materiale,
må ikke anvendes og kan af Århus Kommunes Kirkegårde afvises til jordfæstelse.”
Aarhus kommunale kirkegårde har ikke differentierede fredningstider for kister af forskelligt
materiale, og fredningstiden er således 20 år uanset om træ-ligkisten er lavet af egetræ eller den
endnu mere hårdføre træsort mahogny.
"Kistegravsted med mindeplade” i græs:
En begravelse (Gravkastelse) inkl. moms koster 6.193 kr på hverdage og på en lørdag koster den
7.889 kr. Selv erhvervelsen af et "Kistegravsted med mindeplade” i græs med en Fredningsperiode
på 20 år koster 18.780 kr (mindepladen skal købes særskilt og opfylde visse betingelser).
Benyttelse af kapel: 615 kr.
Forlængelse af Fredningsperioden efter 20 år: Fornyelse kan sker hvert 5. år og prisen er
afhængigt af gravstedets valgte størrelse i kvm. Pris pr fornyelse inkl. græsslåning ikke oplyst i
deres takstregulativ.
Samlet pris for 20 år: fra 25.588 til 27.284 kr
Samlet pris for 30 år: kontakt Aarhus kommunale kirkegårde
Samlet pris for 40 år: kontakt Aarhus kommunale kirkegårde
Mindepladen skal købes særskilt og opfylde visse betingelser. Mindepladen skal købes særskilt og
opfylde visse betingelser. Prisen kan hurtigt løbe op i 4000 kr. inkl. moms.
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Esbjerg kommunale kirkegårde:
På Esbjerg Kommunale Kirkegårde er det muligt at nedsætte zink-ligkisten i egetræskisten på et
kistegravsted med i; men i så fald kræver de ”dobbelt fredningstid” hvilket er 40 år. Begrundelsen
herfor er, at de anser en zink-ligkiste for at være uforgængelig, og at de derfor ikke mener, at de
vil kunne sælge gravstedet igen hvis det efter fredningstiden bliver sløjfet.
"Kistegravsted med mindeplade” i græs:
Prisen for gravkastning, græsslåning og ”dobbelt fredningstid” i et ”Kistegravsted i græs” beløber
sig derfor til i alt: 30.784 kr.
En forlængelse af Fredningstiden efter 40 år anses her for irrelevant. Hvis afdøde ikke har Esbjerg
Kommune som bopælskommune tillægges yderligt 2.758 kr.
Mindepladen skal købes særskilt og opfylde visse betingelser
Samlet pris for 20 år: ej muligt for zink-ligkister
Samlet pris for 40 år: 30.784 kr
Mindepladen skal købes særskilt og opfylde visse betingelser. Mindepladen skal købes særskilt og
opfylde visse betingelser. Prisen kan hurtigt løbe op i 4000 kr. inkl. moms.
Odense kommunale kirkegårde:
På Odense kommunale kirkegårde er det muligt at nedsætte zink-ligkisten i egetræskisten på et
kistegravsted. Fredningstiden for en egetræskiste er 20 år.
"Kistegravsted med mindeplade” i græs:
Odense kommunale kirkegårde oplyser, at de har meget forskellige priser vedr. deres kommunale
kirkegårde hvorfor man skal henvende sig specifikt med sit behov for diverse ydelser.
Mindepladen skal købes særskilt og opfylde visse betingelser. Prisen kan hurtigt løbe op i 4000 kr.
inkl. moms.
København kommunale kirkegårde:
København kommunale kirkegårde forlanger de 40 års fredningstid såfremt afdøde er lagt i zinkkiste og derpå i egetræskiste hvorefter det hele begraves samlet.
"Kistegravsted med mindeplade” i græs:
Dette koster 20.392,00 kr. i 2019-priser, og så er der betalt for hele Fredningstiden på 40 år..
Mindepladen skal købes særskilt og opfylde visse betingelser. Prisen kan hurtigt løbe op i 4000 kr.
inkl. moms.
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Rudersdal kommunale kirkegårde
I deres Vedtægter, § 3, Fredningstid, står der, citat: ” Fredningstiden for kister af zink, hårdt træ
samt balsamerede personer er 40 år. Fredningstiden for alle kiste-typer/materialer på Birkerød
Kirkegård er 40 år”
Mindepladen skal købes særskilt og opfylde visse betingelser. Prisen kan hurtigt løbe op i 4000 kr.
inkl. moms.

Økonomisk opsummering:
Som det formentligt er fremgået af undertegnedes små forundersøgelser i det foregående, så kan
de økonomiske udgifter til balsamering, zink-ligkiste, træ-ligkiste i hårdt træ, transport, begravelse,
forlængede fredningstider mv., hurtigt ”løbe op” i en betragtelig omkostning, der vil gøre det
fuldstændigt umuligt for fx en person på socialhjælp/kontanthjælp anno 2019 her i Danmark at
spare op til en sådan anbefalet begravelse jvf KOSMOS Særnummer 1972… hvorfor det som
Martinus skrev i KOSMOS 1934/35 og i bogen ”Bisættelse” udgivet i 1951/78, desværre stadig er
aktuelt anno 2019:
”Den fuldkomne naturlige bisættelse vil få vanskeligt ved at blive praktiseret pa grund af verdens
forvirrede begreber om samfundsøkonomi. I henhold til verdens endnu ufuldkomne og forvirrede
begreber om økonomi og samfundsadministration vil den fuldkomne naturlige bisættelse, der vil
komme til at gøre sig gældende i det kommende internationale verdensrige (Livets Bogs fjerde
kapitel), hvilken bisættelse vi senere skal komme tilbage til, få vanskelighed ved at blive praktiseret
af det store flertal for tiden. Rent privat vil kun de mest velstillede i samfundet kunne praktisere
denne kommende begravelsesform. Naturligvis vil man kunne overvinde vanskelighederne ved en
sammenslutning. Og venner af den ny verdensimpuls og det hermed forbundne åndsvidenskabelige
arbejde vil naturligvis tage sagen op. Men foreløbig vil kun den almindelige begravelsesform stå de
fleste udviklede mennesker åben. Det vil derfor ikke være uden betydning, hvis man reviderede den
lidt.” citat slut

4) Forundersøgelser anno 2019 med henblik på etablering af et Fællesmausoleum i Danmark
Undertegnede vil atter en gang henvise til KOSMOS 1934/35 og bogen ”Bisættelse” 1951/78 hvor
Martinus skrev, citat:
”Den fuldkomne naturlige bisættelse vil få vanskeligt ved at blive praktiseret pa grund af verdens
forvirrede begreber om samfundsøkonomi. I henhold til verdens endnu ufuldkomne og forvirrede
begreber om økonomi og samfundsadministration vil den fuldkomne naturlige bisættelse, der vil
komme til at gøre sig gældende i det kommende internationale verdensrige (Livets Bogs fjerde
kapitel), hvilken bisættelse vi senere skal komme tilbage til, få vanskelighed ved at blive praktiseret
af det store flertal for tiden. Rent privat vil kun de mest velstillede i samfundet kunne praktisere
denne kommende begravelsesform. Naturligvis vil man kunne overvinde vanskelighederne ved en
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sammenslutning. Og venner af den ny verdensimpuls og det hermed forbundne
åndsvidenskabelige arbejde vil naturligvis tage sagen op. Men foreløbig vil kun den almindelige
begravelsesform stå de fleste udviklede mennesker åben. Det vil derfor ikke være uden betydning,
hvis man reviderede den lidt.” citat slut
I dokumentet DNV Fællesmausoleum i Danmark - hvor svært kan det være..?” nævnte jeg i
afsnittet ”Fase 1” etablering af en ”DNV arbejdsgruppe”.
I skrivende stund september 2019 er en sådan gruppe vel egentligt ikke etableret som sådan, men
vi er dog to personer - hvoraf den anden er en person, som ønsker at være anonym, men som vi i
dette dokument kunne kalde for ”Nordsjællænderen” - der her i 2019 har udført diverse
”Forundersøgelser med henblik på etablering af et Fællesmausoleum* i Danmark.
Bemærk, at vi begge to er fuldstændigt uafhængige indenfor Martinus sagen så at sige..!
Som et slags ”Fyrtårn” for vore bestræbelser har vi i fællesskab opsat disse tre punkter vedr. et
”DNV Fællesmausoleum” i Danmark:
1. Det første ”DNV Fællesmausoleum” etableres for at give menneskers mikrokosmos de
mest optimale muligheder for at diskarnere i overensstemmelse med åndsvidenskaben
som defineret af Martinus – samt potentielt kunne virke inspirerende for et eller flere
efterfølgende ”DNV Fællesmausoleum” på andre lokationer.
2. I det første ”DNV Fællesmausoleum” forhånds-tildeles ledige krypter efter skriftlig
ansøgning til ”DNV Sammenslutningen”, der så udvælger ud fra ansøgernes begrundelse(r)
for at blive bisat i en krypt i Fællesmausoleet.
3. I det første ”DNV Fællesmausoleum” bestræbes det, at det skal være gratis for en person
at være bisat i en krypt gennem hele fredningstiden idet den økonomiske drift af ”DNV
Fællesmausoleum” bør ske efter Gaveprincippet (modtagelse af ubetingede pengedonationer) som dette princip er defineret af Martinus – vi er dog også af den erkendelse,
at dette princip nok ikke lade sig praktisere fuldt ud i de første mange år, hvorfor
”brugerbetaling” i et vist omfang kan komme på tale, om end supplerende ubetingede
”penge-donationer” muligvis kunne give én eller flere ”fri-krypter” (gratis eller delvis gratis)
til mindrebemidlede ansøgere .
*For god ordens skyld vil undertegnede anføre, at det med hensyn til mikrokomos’ diskarnering er
fuldstændig uden åndsvidenskabelig betydning om dette sker i et privat Mausoleum bygget med
en enkelt krypt til bare en enkelt person – eller om det sker i et Fællesmausoleum med mange
krypter.
Det er udelukkende et spørgsmål om økonomi..!
En analogi kunne således være, at et ”rækkehusbyggeri med 12 stk. boliger” normalt vil være
billigere at bygge/etablere end det vil være at bygge/etablere ”12 stk. enkeltstående parcelhuse”..
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Fællesmausoleum i udlandet (Holland)
Da der ikke findes noget Fællesmausoleum i Danmark, så rettede undertegnede blikket mod
andre lande hvor sådanne findes og er aktive, fortrinsvis i USA.
I 2018 blev jeg gjort dog gjort opmærksom på, at der findes et aktivt Fællesmausoleum i byen
Enschede i Holland, hvilket jeg har skrevet om på min web site www.discarnation.info
Dengang tænkte jeg, at et sådant stort Fællesmausoleum nok ikke ville blive etableret i Danmark i
de kommende mange år, hvorfor tankerne bag det første ”DNV Fællesmausoleum” da også er et
meget mere beskedent Fællesmausoleum, men designet af Fællesmausoleet i Holland kunne dog
sagtens virke inspirerende, herunder ikke mindst den daglige praktiske drift så at sige.
Ca. medio 2019 kontaktede jeg Gerard Oude Groen nede i Holland thi han var i sin tid en nær ven
af Martinus; og jeg spurgte Gerard om han ville kontakte det nævnte Fællesmausoleum i Holland
med disse spørgsmål fra undertegnede:
1) Kan jeg som dansk statsborger og bosat i Danmark og som ikke er medlem af noget
trosamfund, blive bisat i krypt i Fællesmausoleum i byen Enschede i Holland ?
2) Hvor lang er fredningstiden og hvad vil det koste at blive opbevaret i fredningstiden ?
Gerard vendte tilbage med disse svar fra det nævnte Fællesmausoleum i Holland:
Ad 1) Det kan jeg godt..!
-

-

-

-

Det lød jo meget godt, men såfremt mit lig var balsameret og ankom i en hermetisk lukket
metal-ligkiste (fx zink), så ville personalet i det hollandske Fællesmausoleum bore hul ind
til liget således, at forrådnelsesprocessen ”ikke blev forsinket”..og mit lig ville jo netop
ankomme balsameret i en hermetisk lukket metal-ligkiste med det formål, at organer,
celler og nervetråde i mit mikrokosmos kan diskarnere ”uforstyrret” af fx kødædende
bakterier, svampe, snegle, insekter osv, og som måske kunne komme ind udefra gennem
dette borede hul...
Undertegnede er derfor i færd med research på hvilken betydning dette hul har for ligets
diskarnering thi i Danmark må man nemlig ikke bore hul igennem zink-ligkisten inden det
placeres i krypt i et Mausoleum – og dette er da således heller ikke sket med Martinus
kiste.
Man kunne måske forestille sig, at det nede i Holland blev muligt, at der blev placeret et
filter i det borede hul for at holde potentielle kødædende bakterier, svampe, snegle,
insekter osv ude fra liget, men dog tillader at diverse ”væsker fra liget” kan fordampe ud
gennem et filter i det borede hul.. men det optimale er trods alt nok, at kisten er hermetisk
tillukket gennem hele fredningsperioden
I øvrigt er det måske ikke nødvendigt at lade sit lig balsamere og derpå lægges i en
hermetisk lukket metalkiste såfremt det placeres i et Fællesmausoleum i Holland; men det
er jo noget det skal efter gældende dansk lovgivning på området såfremt det placeres i et
Fællesmausoleum i Danmark
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Ad 2) Det koster ca. 30.000 Dkr. for fredningstiden de første 20 år, og derefter er der mulighed for
yderlig forlængelse af fredningstiden med 10 år.
Når den aftalte og betalte fredningstid er udløbet, så åbner personalet i det hollandske
Fællesmausoleum kisten hvorefter de jordiske rester puttes i en lærredspose og udleveres til hvad
der nu er aftalt i sin tid. Såfremt de jordiske rester efter fredningstidens udløb kun består af
mineralier i form af fx knogler, hår og negle – så kan disse brændes eller begraves i en lille kiste
mv.
Gerard Oude Groen gjorde mig opmærksom på, at der også eksisterede et andet aktivt
Fællesmausoleum i Holland.
Dette fællesmausoleum er en del af en meget stor og varieret ”begravelsesplads” ved navn Heilig
Land Stickting.
I oktober måned 2019 kontaktede Gerard dette mausoleum, der gav disse informationer:
”En dansk statsborger bosat i Danmark kan godt blive bisat i Heilig Land Stickting mausoleet. Liget
behøver ikke at være balsameret eller lagt i en hermetisk lukket zinkkiste før ankomsten til
mausoleet. En egetræs-ligkiste vil være udmærket til formålet – man skal dog være opmærksom
på gældende regler for transport af lig mellem lande. Heilig Land Stickting mausoleet har erfaring
for, at efter 60 – 70 år vil liget i trækisten være mumificeret”
Jeg har skrevet om begge Fællesmausoleer i Holland på min web site www.discarnation.info og
der anvist til de respektive web sites for disse to Fællesmausoleer.

Lørdag aften den 14. september 2019 havde kanal DR2 på DR en ”Tema lørdag aften” med
overskriften ”Begravelse for begyndere”; og der blev her vist disse tre TV udsendelser:
1. ”Bedemand: et dødgodt job” (produceret af BBC i 2012)
2. ”Af jord er du kommet, til penge skal du blive” (produceret af DR i 2019)
3. ”Da Allan blev mumie” (produceret af BBC i 2011 med titlen Mummifying Alan: Egypt's Last
Secret)
Ad 1. udsendelse: det foregår i England, og jeg bemærkede bl.a., at muslimer indsamlede penge til
en begravelse, og at det overskydende beløb blev givet til en Fond..
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Ad 2. udsendelse: det foregår i Danmark, men på et tidspunkt nævnes, at der i byen Santos i
Brasilien findes dette gigantiske ”bisættelseshøjhus” the Memorial Necrópole Ecumênica med
plads til over 16000 (sekstentusinde) afdøde, og
som
som blev bygget i 1983… se mere i denne artikel
https://www.elitereaders.com/tombs-with-aview-at-the-worlds-tallest-vertical-cemetery/ samt
billedet - med andre ord er et af store
Fællesmausoleer som Martinus forudsagde (- i
bogen ”Bisættelse”) ville blive bygget i fremtiden;
faktisk allerede eksisterende anno 2019 og har været det længe..
Ad 3. udsendelse: det foregår i udlandet, og det ser faktisk ud til, at forskerne i vor tid har
”knækket koden” til hvorledes de gamle egyptere kunne balsamere UDEN brug af giftige
kemikalier..!

Praktiske forundersøgelser vedr. etablering af et Fællesmausoleum i Danmark.

Som jeg indledte med at skrive, så er vi i skrivende stund anno 2019 to personer - hvoraf den
anden er en person, som ønsker at være anonym, men som vi i dette dokument kunne kalde for
”Nordsjællænderen” - der har udført diverse ”Forundersøgelser med henblik på etablering af et
Fællesmausoleum i Danmark”.
”Nordsjællænderen” kontaktede bl.a. Esbjerg kommunale kirkegårde, Århus kommunale
kirkegårde samt Odense kommunale kirkegårde.

Her vil vi have fokus på Odense kommunale kirkegårde med følgende data:
By- og Kulturforvaltningen
Park og Vej
Nørregade 36
5000 Odense C

Kontaktperson:
Casper Nicolai Khalik Pagh Vett
Landskabsarkitekt
Cand.hort.arch.

Nordsjællænderen” stillede anno 2019 dette spørgsmål til Odense kommunale kirkegårde:
”Potentiel etablering af et mausoleum på Assistens Kirkegård i Odense; der er tale om et
fællesmausoleum, der ca. vil komme til at måle 3 m i højden, 3 m i dybden, samt 4 m i længden.
-

hvad vil udgifterne til et gravsted (krypt) koste mht. den første fredningstid på 20 år, og
hvad vil en forlængelse koste.
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Svar fra kontaktpersonen Casper Vett:
Iht. kirkegårdenes vedtægt skal overjordiske murede gravsteder erhverves og betales for 50 år og
kun med tilladelse fra Kirkegårdskontoret. Se vedtægtens §12, 14 og 17.
Vedligeholdelse i 50 år beløber sig til ca. 150.000,- kr. for et gravsted med 4 pladser (ca. 12 kvm.),
som er minimum for at der er areal nok til en bygning med de beskrevne mål.
Jeg kan desværre ikke oplyse dig om, hvad en forlængelse vil koste, da vi jo ikke kender fremtidige
priser.

Scenarie
Well, hvis vi antager, at Odense kommunale kirkegårde giver tilladelse til at ”nogen” bygger et
Fællesmausoleum på Assistens Kirkegård i Odense, så kan ”man” hurtigt sammenligne prisen for
en krypt i et Fællesmausoleum der i de nævnte 50 år (Fredningstiden): 150.000/4 = 37.500 kr, og
at en jordfæstelse af 1 stk. balsameret afdød i hårdttræs-ligkiste med en fredningstid på 20 år
forlænget til 40 år i et kistegravsted i græs på samme kirkegård sandsynligvis vil være nogenlunde
samme pris..
Hvis den antagelse ”holder stik”, så henstår den udfordring, at ”nogen” indsamler penge til at lade
bygge et Fællesmausoleum, og ”står for” for processen med at søge om tilladelse til at måtte
opføre det der, samt står for efterfølgende kontakt til et arkitektfirma for et endeligt design, samt
indhentning af byggetilbud fra diverse byggefirmaer etc.
Men hvem vil etablere og deltage i en ”organisation” - og hvilken type ”organisation” (Forening
eller ”Selvejende Almennyttig Institution”) ?

6) Etablering af en organisation vedr. etablering af et Fællesmausoleum i Danmark.
Undertegnede vil atter en gang henvise til KOSMOS 1934/35 og bogen ”Bisættelse” 1951/78 hvor
Martinus skrev, citat:
”Den fuldkomne naturlige bisættelse vil få vanskeligt ved at blive praktiseret pa grund af verdens
forvirrede begreber om samfundsøkonomi. I henhold til verdens endnu ufuldkomne og forvirrede
begreber om økonomi og samfundsadministration vil den fuldkomne naturlige bisættelse, der vil
komme til at gøre sig gældende i det kommende internationale verdensrige (Livets Bogs fjerde
kapitel), hvilken bisættelse vi senere skal komme tilbage til, få vanskelighed ved at blive praktiseret
af det store flertal for tiden. Rent privat vil kun de mest velstillede i samfundet kunne praktisere
denne kommende begravelsesform. Naturligvis vil man kunne overvinde vanskelighederne ved en
sammenslutning. Og venner af den ny verdensimpuls og det hermed forbundne
åndsvidenskabelige arbejde vil naturligvis tage sagen op. Men foreløbig vil kun den almindelige
begravelsesform stå de fleste udviklede mennesker åben. Det vil derfor ikke være uden betydning,
hvis man reviderede den lidt.” citat slut
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I 1968 tog venner af den ny verdensimpuls ganske rigtigt sagen op, og i tidsskriftet KOSMOS/1968
http://www.martinus.dk/da/kosmos/kosmos/1968/parser.php?fil=kos1968-16-179&nr=24 skriver
MI Rådsmedlem Ib Schleicher bl.a. følgende:
Studiekreds med problemet bisættelse som emne
Fra Instituttets side bliver der taget initiativ til en studiekreds med problemet bisættelse som
emne. Vi håber, at arbejdet i denne studiekreds kan medvirke til at danne grundlag for den
bisættelsesforening, der nødvendigvis engang må dannes på grundlag af Martinus
analyser. Herom vil der senere komme nærmere meddelelse. Citat slut

I 1972 udgives et særnummer KOSMOS/1972:
(http://www.martinus.dk/da/kosmos/kosmos/1972/parser.php?fil=kos1972-sn-

022&nr=101) hvor den samme Ib Schleicher skriver bl.a. følgende under overskriften "Den ny
Bisættelse" (side 22 til side 27:

Her i Danmark arbejdes der imidlertid på en ny lov, og den vil måske give mulighed for at indrette
fælles begravelsespladser i jorden på eksisterende kirkegårde. Bliver dette gennemført, vil det
utvivlsomt være det allermeste, der kan opnås inden for en forholdsvis lang fremtid, og det vil så
være naturligt og ønskeligt at tage initiativ til at oprette en særlig bisættelsesforening. I første
omgang kan den arbejde med bisættelse i fælles begravelsespladser på kirkegårde og senere
mausolæer på særlige bisættelsespladser. Citat slut
Ib Schleicher taler således om etablering af særlig bisættelsesforening , uden at dette dog er
blevet etableret efterfølgende.
Som tidligere nævnt, så skriver Martinus i KOSMOS 1934/35 og i bogen ”Bisættelse” 1951/78,
citat: ” Naturligvis vil man kunne overvinde vanskelighederne ved en sammenslutning”
Martinus bruger ikke ordet ”Forening”, men derimod ordet ”Sammenslutning”.
Umiddelbart noget man måske ikke vil hæfte sig ved, men Martinus var bestemt ikke tilhænger af
Foreningsdannelse thi som han sagde ”de forkalker”; og måske var det derfor at han brugte ordet
”Sammenslutning” thi anno 2019 kunne en ”Sammenslutning” således være en ”Selvejende
Almennyttig Institution” etableret på nøjagtigt samme vis som Martinus Institut i sin tid.

På min private web site www.discarnation.info kan man læse mit udkast til vedtægter for et ”DNV
Fællesmausoleum Fonden” hvor DNV står for den nye verdensimpuls, og hvor Fællesmausoleum
Fonden er et bi-navn idet selve hovednavnet skal registreres som en ”Selvejende Almennyttig
Institution”.
Voila...!!
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7. Afrunding

Forskning:
Som det formentligt er fremgået af dette dokument anno 2019, så ”venter” der stadig en del
forskning på området vedr. mikrokosmos diskarnering ”i praksis” så at sige.
Emnet forskning, herunder i emnet ”Bisættelse” blev i øvrigt taget op af MI Rådsmedlemmerne og
Martinus på rådsmøder i 1970erne, og i den forbindelse vil jeg her fremhæve tidligere MI
Rådsmedlem Aage Hvolby for sin yderligere forskning i emnet ”Bisættelse”; herunder hans artikel
fra 2004: "Kødspisning" og "Bisættelse" - mikrokosmisk nært beslægtede processer, se den via
dette link:
https://www.martinus.dk/fileadmin/user_upload/dokumenter/artikler/Koedspisning_og_Bisaettel
se.pdf samt den tilknyttede artikel Illustrationer til artiklen om “Kødspisning” og “Bisættelse”, se
den via dette link:
https://www.martinus.dk/fileadmin/user_upload/dokumenter/artikler/Illustrationer_til_Koedspisning_og_
Bisaettelse.pdf

Fællesmausoleum:
Som det formentligt også er fremgået af dette dokument, så skulle det i skrivende stund rent
faktisk være muligt at lade opføre et Fællesmausoleum her i Danmark hvor et menneskes
mikrokosmos kan diskarnere under bedre betingelser end det ville være tilfældet såfremt det
aktuelle mikrokosmos var blevet begravet (jordfæstet).
Så langt så godt – men det er undertegnedes klare opfattelse, at det givet fald må blive ”private
interesser” der opfører et sådant Fællesmausoleum thi jeg anser det ikke for en mulighed for
nuværende, at den danske folkekirke eller de kommunale kirkegårde, lader opføre et sådant
Fællesmausoleum her i Danmark indenfor en overskuelig tidshorisont..!
Alternativet kunne være at lade sit lig/mikrokosmos transportere ned til et af de tidligere nævnte
aktive Fællesmausoleer i Holland for at lade det diskarnere i en krypt der..!

Hvad har jeg selv besluttet mig for som værende Forsyn for mit eget mikrokosmos..?
Jeg vil i skrivende stund anno 2019 personligt foretrække, at mit eget mikrokosmos diskarnerer
efter processen som beskrevet i pkt. 1 – 2- 3 - 4 hvis dette er muligt til den tid; alternativt udvidet
med pkt. 5 – 6 – 7 hvis dette ikke er muligt:
1. Af to onder (balsamering eller ej) vælger jeg det mindste iflg. Martinus anbefaling:
Mit lig/mikrokosmos skal derfor balsameres/konserveres med formalin for at forhindre
eksisterende mikroorganismer i mit lig/mikrokosmos i at eksistere/udvikle sig, samt
forhindre nye mikroorganismer indtrængen og vækst i mit lig/mikrokosmos.
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2. Mit balsamerede/konserverede lig/mikrokosmos lægges i en træligkiste af ”hårdt træ” som
fx egetræ eller mahogny. Denne træligkiste placeres over jorden – fx i et Mausoleum eller
lignende.
3. Efter 40 år åbnes træligkisten, og de fysiske rester af mit lig puttes i en lille trækiste der
begraves (jordfæstes) i en fællesgrav uden mindeplade.
4. Vigtigt: jvf pkt. 1 2- 3 skal mit lig skal ikke lægges i en zinkkiste/metalkiste der lukkes
hermetisk til.. i skrivende stund anno 2019 kan processen jvf pkt. 1 – 2 -3 dog desværre
ikke lade sig praktisere i Danmark qua gældende dansk lov såfremt mit lig skal opbevares
”over jorden” – men det kan det i Holland…!
5. Derfor: jvf gældende dansk transportlovgivning for lig
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=46183 skal mit
balsamerede/konserverede lig lægges i en hermetisk lukket zinkligkiste, og efterfølgende
transporteres ”mit lig, zinkligkiste, træligkiste” i samlet form til et af de tidligere nævnte
Fællesmausoleer i Holland.
6. Ved kistens/kisternes ankomst dernede tager man trælåget af trækisten og borer hul (fx
med D = 22 mm) i zinklåget på selve zinkligkisten, og derpå indsætter et
bakteriefilter i hullet således, at kun atmosfærisk luft kan trænge ind til
legemet, og ”væske fordampning” kan trænge ud; endvidere skal
bakteriefilteret kunne forhindre mikroorganismer udefra som lever af
animalske organismer i at ”komme ind til liget”...
Til højre ses et foto af et Pulmonale Bakteriefiltre - 22mm – de koster kun
nogle få kroner..
Trælåget lægges på træligkisten igen, og den placeres i krypt i den aftalte
fredningstid (30 – 40 år).
7. Efter den aftalte Fredningstids udløb tages træligkisten ud af krypten og åbnes hvorefter de
fysiske rester af mit lig flyttes over i en lille trækiste, der begraves (jordfæstes) i en
fællesgrav uden mindeplade.

Bjarne Rasmussen
Styrmanden fra Strynø
Danmark, november 2019
www.discarnation.info
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