
SAGAEN OM VORES GRØNNE KISTE





Mange af os er enige om, at vi skal værne om naturen den tid vi har her på 
jorden, og at vi på vores vej gennem livet også er nødt til at tænke på, hvilke 
aftryk vi efterlader os. For der kommer et tidspunkt, hvor den jord, vi lever af, 
skal gives videre til vores børn. Det skal vi kunne gøre med stolthed af hensyn 
til næste generations muligheder. Derfor er vi stolte af vores kiste Saga, som 
er elegant og stilren, fremstillet af halvt så meget træ som en traditionel kiste, 
og som naturen kan tage sig af på en bæredygtig måde. 

En saga er en fantastisk fortælling med overnaturlige indslag som magi, talende dyr, fortryllede skatte og 
mytologiske væsener – en saga overgår med andre ord virkeligheden.



SAGAEN TAGER SIN BEGYNDELSE

Det tog 20 års forskning og 8 års hårdt og udfordrende arbejde, inden vi med en helt 
unik fremstillingsproces nåede vores mål. Resultatet blev en kiste, som formstøbes af 
biokomposit baseret på produkter fra de nordiske skove. Vi har også valgt at give kisten  
bløde former for at fremhæve den omsorg for naturen, Saga er udtryk for. Det har kunnet 
lade sig gøre takket være den nye fremstillingsmetode.







OMSORG FOR MILJØET

Den unikke fremstillingsproces, vi har skabt, har også betydet, at vi i høj grad kan tage 
hensyn til miljøet. Der bruges omkring halvt så meget materiale som til fremstilling 
af en traditionel kiste. Alle anvendte materialer er organiske og naturlige råvarer uden 
syntetiske kemikalier. Derfor kan naturen tage sig af kisten på en bæredygtig måde.



ET HELT UNIKT SAMARBEJDE

Vi har gennem vores 100-årige historie høstet store erfaringer, ikke mindst med vores 
håndværk, men også med naturen og med at tage ansvar. Vi indledte i 2010 et samarbejde  
med OrganoClick, en ung og spændende virksomhed med fokus på bæredygtighed og 
baseret på svensk forskning ved Stockholms Tekniske Universitet (kth ).  Det har taget 
mange års forskning, og der har været mange hindringer på vejen, men vi er overbevist om, 
at det har været hvert eneste sekund værd. Derfor er vi også meget stolte af resultatet – 
vores grønne kiste.







OMSORG FOR HINANDEN

Når vi værner om naturen, viser vi samtidig, at vi bekymrer os om hinanden, og at vi 
deler jorden ikke kun med dem, der lever nu, men også med de kommende generationer. 
Vi ønsker at give dem, der vil vise denne omsorg i en af livets sværeste stunder, mulighed 
for at være en del af noget større.



OMSORG FOR DETALJERNE

Al foring sys med nænsom hånd i vores egen systue. Vi har valgt at fore kisten med natur-
materialet hør for at skabe en inderside med et harmonisk og varmt indtryk. 







SAGAEN STÅR KLAR

Vores ambition har været at skabe et bæredygtigt alternativ til dem, der ønsker at passe 
på den verden, vi efterlader os. Projektet har været som en saga, vi gerne vil fortælle. 
Derfor har vi også døbt kisten Saga. Sagaen om begyndelsen på noget nyt. 

Scan qr-koden, og se filmen!



"Vi har ikke arvet jorden af vores forældre  
– vi låner den af vores børn"
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