
Præsentation og forretningsplan



EXECUTIVE SUMMARY

MONUMENTA leverer web- og app baserede serviceydelser, primært til 
mennesker i sorg.

MONUMENTA åbner helt nye muligheder for sorgbearbejdning og giver 
samtidig mulighed for et helt personligt virtuelt mindested, som kan deles 
uanset tid og sted.

Den typiske bruger vil være en person, som har mistet en nær pårørende og 
som ønsker et mindested, hvor man ugeneret kan dele tanker og følelser.



EXECUTIVE SUMMARY

Der er årligt ca. 50.000 dødsfald og på landsplan viser fordelingen at:

60 % vælger den anonyme fællesgrav, 

40 % vælger det personlige gravsted.



BAGGRUND

Alle dele af den offentlige forvaltning er inde i en digital transformation. Et 
par digitale projekter i Kirkeministeriets regi er:

Biskoppernes ”Sjælesorg på nettet” modtager over en tre-årig periode 4,5 

millioner kroner. Her er det tanken, at der skal formidles tilbud om 

sjælesorg hos den lokale præst. Men samtidig skal net-tilbuddet også 

tilbyde anonym sjælesorg der, hvor mange mennesker i dag er – nemlig 
digitalt.



BAGGRUND
Ph. d. projektet ”Middelalderkirkens bygning: Betydning, udvikling og 
transformation” skal over en fire-årig periode undersøge, hvordan de gamle 
kirkers særstatus i lokalsamfund bevares og udvikles i en tid, hvor mange 

middelalderkirker bruges til andre aktiviteter end som hjemsted for kirkelige 
handlinger.

Kirkeministeriet formulerer deres IT strategi således:

”Det er en ambition, at Kirkenettet, der er folkekirkens og ministeriets fælles it-
netværk, gennem anskaffelse og drift af løsninger til kommunikation, 
sagsbehandling og vidensdeling, opleves som et nyttigt redskab, der understøtter 

folkekirken og ministeriet i at løse deres opgaver”.



BAGGRUND

Gennem mine mange år som kirkegårdsleder har jeg oplevet en stor 
forandring på kirkegårdene. Gravstederne forsvinder og bliver erstattet af 
græsplæner. Hvis det forsætter på den måde, bliver graveren erstattet af 
en greenkeeper, og kirkegårdene vil blive omdannet til smukke 
græsarealer med enkelte spredte gravsten. 

Så er spørgsmålet, hvorfor det går sådan? En grund som vi hører igen og 
igen er, at vi ikke længere bor i nærheden af vores forældre – vi er blevet 
danske nomader og internationale nomader, og som følge heraf kommer vi 
ikke lige forbi kirkegården og familiens gravsted, som de tidligere 
generationer gjorde.



BAGGRUND

Vi er overbeviste om, at behovet for et mindested, og et rum for sorg-
bearbejdning ligger dybt i alle mennesker, til alle tider og i alle kulturer.

MONUMENTA åbner en helt ny mulighed for denne vigtige sorgbearbejdning, 
uanset hvor på jorden Du befinder Dig – om det er dag eller nat. Det kræver 
kun en åben computer, IPad eller IPhone.

Du kan også oprette et mindested hvor familiens børn og børnebørn kan se 
og lægge billeder ind af bedstefar, høre hans yndlingsmusik, beskrive sorg 
og savn og sende hilsner til bedstemor.



BAGGRUND

MONUMENTA glæder sig over den mulighed, der her åbner sig for at bevare 
nærheden til gravstedet og minderne i familien og samtidig sikre den 
kulturelle betydning kirkegårdene har, så kommende generationer kan 
besøge de dødes haver og ikke de dødes græsplæner.     

Kirkegårdens primære interesse ligger i udvikling og bevaring af den danske 
kirkegårdskultur og dermed også bevaring af kirkegårdens nuværende 
arbejdspladser.



IDÈGRUNDLAG

Virksomhedens idé: 

MONUMENTA åbner mulighed for at besøge familiens gravsted(er) uanset tid på 
dagen og location på jorden.

MONUMENTA åbner mulighed for at samle og formidle minder fra et ”levet liv”.

Virksomhedens forretningsgrundlag:

MONUMENTA giver mulighed for, at familie og venner kan mindes og dele tanker 
og følelser om afdøde – via MONUMENTA´s webside og app.
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VIDEN OM YDELSEN

Ydelsen er helt ny. 

I forbindelse med en stor fagmesse udviklede vi en prototype, 
som fik en meget positiv modtagelse hos kirkegårdsledere, 
gravere og øvrige kirkegårdsansatte.



YDELSEN
MONUMENTA

Åbner helt nye muligheder for sorgbearbejdning og giver samtidig mulighed 
for et helt personligt mindested, som kan deles uanset tid og sted.

MONUMENTA åbner mulighed for at besøge familiens gravsted(er) uanset tid 
på dagen og location på jorden.

Denne mulighed giver / er et vigtigt argument for at anlægge og bevare 
familiens gravsted.

Anlægges og bevares familiens gravsted – bevares og sikres den danske 
kirkegårdskultur. 

MONUMENTA anvender IT teknologi i en positiv og konstruktiv kontekst og 
bidrager hermed til at fastholde og nytænke.



MONUMENTA TILBYDER YDELSERNE

§ MONUMENTA – Det virtuelle Gravstedsbesøg og Mindested

og dækker følgende behov hos bruger:

§ Mulighed for nærvær på trods af geografisk afstand, fysiske begrænsninger, tid på døgnet m.m.

§ Sorgbearbejdning

§ Mindested hvor venner og familie kan samle minder om afdøde – billeder, film, tekst, musik.                                              

§ Mulighed for direkte bestilling af serviceydelser til gravstedet – blomster, planter, lys, fotograf m.m.     

§ Mulighed for tilvalg af ydelse, hvor der modtages en reminder før mærkedage                                                    



MONUMENTA TILBYDER YDELSERNE
MONUMENTA – Det virtuelle Gravstedsbesøg:

Sælges som udgangspunkt en gang pr. gravsted – årligt abonnement, med mulighed for at betale for flere år forud.

Ved køb af web version medfølger en gratis app version

MONUMENTA – Mindestedet:

Mulighed for flere / mange app på én afdød. Til den primære web kan tilkøbes op til 10 sekundære apps, der som ”gavekort” kan 
gives til familie og venner med mulighed for i et lukket forum at dele minder, tanker, billeder m.m.

Ydelsens levetid afgøres af kunden.

Der dør i gennemsnit 50.000 mennesker i Danmark om året, hvilket giver mindst 50.000 potentielle nye kunder om året.



TESTIMONIALS

Nogen gange er det lidt akavet at kondolere og 
snakke sammen om de svære ting på Facebook. 
Jeg har tit savnet et sted, hvor man kunne flytte 
den snak hen – og også ha’ et privat sted til at 

mindes f.eks. min bedstemor.

MONUMENTA er et af de mest visionære og omsorgsfulde projekter, jeg nogensinde er 
stødt på. Vi vil altid have brug for at sige farvel til vores kære og mindes dem, men 

tiderne har ændret sig. Vi har fået nye behov, ønsker, forventninger og krav til hvordan, 
det skal foregå og den traditionelle kirkegård er derfor under forandring. MONUMENTA 

tager folks ændrede behov, ønsker, forventninger og krav alvorlig, og skaber nye 
muligheder for at sørge og for at mindes. MONUMENTA viser med "Det virtuelle 

gravsted" og med "Mindestedet” respekt, forståelse og omsorg for både de døde og de 
levende. MONUMENTA er fremtiden!

Som stenhugger ser jeg meget positivt på dette 
tiltag, og ser samtidig gode muligheder for, at 

MONUMENTA kan bidrage til bevaring og udbygning 
af vores unikke kirkegårdskultur.

Så MONUMENTA synes jeg bestemt lyder som et 
super godt tiltag for bevaring og merværdi for de 

fremtidige gravsteder.

Vi har i vores virke som hhv. psykolog og præst flere gange oplevet, at et menneske i sorg 
har fortrudt sit valg af "den anonyme" gravplads. Et valg, der måske oprindeligt skyldtes 
bekymring for ikke at kunne tilse graven så ofte - med mulig dårlig samvittighed til følge. Den 
efterladte boede måske fjernt fra kirkegården eller var hæmmet af et handicap. Vedkommende 
savnede imidlertid et konkret gravsted at forholde sig til med sin sorg og sine minder.
Med Monumenta bliver valget af et personligt gravsted en mulighed. Den efterladte kan her 
dvæle ved billedet af graven og der kan fx tændes et lys eller lægges en blomst. Sorgen kan på 
denne måde hjælpes til et mere hensigtsmæssigt forløb.

Monumenta vil med sine mange virtuelle muligheder kunne dække et stort behov i forhold til 
sorgbearbejdning og endvidere blive en tiltrængt fornyelse af vor gamle gravstedskultur.

Birgitte Kragh 
Engholm, præst og 
fremtidsforsker

Tenna, 
20 år

Filip Møller, 
stenhuggermester

Ulla Tefre, psykolog og 
Vagn Tefre, sognepræst 



MARKEDSBESKRIVELSE
Den typiske kunde vil være en person, som har mistet en nær pårørende og 
som ønsker et ”mindested”, hvor man ugeneret kan dele tanker og følelser.

Aldersgruppen til den web baserede udgave af MONUMENTA – Det virtuelle 
Gravstedsbesøg er overvejende midaldrende og ældre som har mistet en 
ægtefælle, barn eller anden nær slægtning.

Aldersgruppen til den tilknyttede app baserede udgave af MONUMENTA –
Mindestedet vil overvejende være de unge, som ikke har brug for alle de 
ydelser, der er i den web baserede version, men ”kun” ønsker og mangler et 
fælles mindested.

Begge ydelser kan forudbestilles og vedlægges testamentet.



DERFOR VÆLGER BRUGERE YDELSEN

§ Fordi de bor langt væk fra familiens gravsted.

§ Fordi de er blevet ældre og har problemer med at besøge gravstedet.

§ Fordi de ønsker at børn og børnebørn skal få og bibeholde minder om afdøde.

§ Fordi MONUMENTA tilfører værdi i form af rum til sorgbearbejdning og mindested. 

§ Ud fra et ønske om at blive husket lidt længere.

I de fleste mennesker ligger der et naturligt behov for at mindes en afdød og savnet person. Vi har behov for sorgbearbejdning på 
mange planer uanset afstand, tid, sted og alder.

MONUMENTA åbner helt nye muligheder for denne sorgbearbejdning og giver samtidig mulighed for et personligt mindested.
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FIRMA INFO

Navn: MONUMENTA

Adresse: Hersnap Bygade 9

Postnummer: 5380 By: Dalby

Web: www.MONUMENTA.dk Tlf. nr.: 38 42 40 00

CVR: 19913503 e-mail: info@monumenta.dk

Startdato: 12.10.2015



PERSONERNE BAG

Navn: Ulrik Christiansen Charlotte Bülow

Adresse: Hersnap Bygade 9 Rynkebyvej 201

Postnummer / by: 5380 Dalby 5350 Rynkeby

Cpr.: 140651-xxxx 020465-xxxx

E-mail: MONUMENTA@mail.dk MONUMENTA@mail.dk

Hjemmeside: www.MONUMENTA.dk www.MONUMENTA.dk

Uddannelse: Uddannet gartner Økonomiassistent

Civilstand: Gift, 4 voksne børn Single




