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Bilag 1 - Computerstøttet interview med Peter Holm fra bedrebegravelse.dk  

Mail til Peter Holm 

Vi er studerende fra Roskilde universitet der skriver et projekt angående alternative 

begravelsesmetoder. Vores hovedfokus er om det er muligt at kunne erstatte kremering og 

den traditionelle begravelse med alternative bæredygtige begravelsesmetoder. Derfor har vi 

kontaktet dig for at høre på dit synspunkt. 

Hvordan foregår beslutningsprocessen for hvad der skal ske med den afdødes krop?   

Hvem ville du sige tager beslutningerne for hvad skal ske med den afdødes krop? (er det den 

afdøde, pårørende, advokat, præst eller en helt anden?)  

Hvad er din holdning til bæredygtighed?  

Har du hørt om Resomation og/eller Promession før? 

Hvor stor en betydning har kisters æstestisk for mennesker?  

Tror du folk vil være åbne for nye begravelsesformer end den traditionelle begravelse og 

kremering?  

Får du spørgsmål om hvor miljøskadelige begravelsesformer er?  

Hvor stor en rolle spiller bedemanden indenfor hvilket begravelsesmetode der bliver 

anvendt?  

Vil den traditionelle begravelse muligvis forsvinde?  

Er der en chance for at kremering kan blive erstattet?  

Mange tak for interviewet. Er det muligt at vi kan referere til dig som kilde i vores projekt?  
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Svar på mail 

Vi er studerende fra Roskilde universitet der skriver et projekt angående alternative 

begravelsesmetoder. Vores hovedfokus er om det er muligt at kunne erstatte kremering og 

den traditionelle begravelse med alternative bæredygtige begravelsesmetoder. Derfor har vi 

kontaktet dig for at høre på dit synspunkt    

Hvordan foregår beslutningsprocessen for hvad der skal ske med den afdødes krop? Det 

bestemmer familien. 

Hvem ville du sige tager beslutningerne for hvad skal ske med den afdødes krop? (er det den 

afdøde, pårørende, advokat, præst eller en helt anden?) 100% familien. 

Hvad er din holdning til bæredygtighed? se vores hjemmeside, der taler vi meget om dette 

Har du hørt om Resomation og/eller Promession før? Nej 

Hvor stor en betydning har kisters æstestisk for mennesker[? Nej - det dskal blot være hvid og 

traditionelt. Folk er ikke kreative, og det er store begræsninger i kistens design, især hvis der 

skal brændes. Tal med kreamtorium foreningen.  

Tror du folk vil være åbne for nye begravelsesformer end den traditionelle begravelse og 

kremering? Der er ved lov ingen alternativer. 

Får du spørgsmål om hvor miljøskadelige begravelsesformer er? Ja, igen se vores 

hjemmeside. 

Hvor stor en rolle spiller bedemanden indenfor hvilket begravelsesmetode der bliver 

anvendt? Intet. 

Vil den traditionelle begravelse muligvis forsvinde? Nej. Der er intet alternativ  

Er der en chance for at kremering kan blive erstattet? Nej - selv om du skulle blive 

frysetørret, skal der stadig brændes.  

Mange tak for interviewet. Er det muligt at vi kan referere til dig som kilde i vores projekt? 

Fint. 

 

https://owa.ruc.dk/owa/#m_8116083496416263819_m_-4954168788044455827__msocom_2
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Bilag 2 - Forhåndsviden til sognepræst, Kristine Stricker Hestbech,  

Forhåndsviden indeholder en redegørelse over kremeringsteknologier (Promession og 

resomation) og spørgerammen for interviewet. Dette blev sendt over mail en uge før interviewet 

fandt sted.  

 

Resomation  

Resomation er en proces hvor et lig bliver opløst i et kammer hvorefter kun knogler er tilbage. 

Processen kaldes også Alkaline Hydrolysis og blev oprindeligt opfundet i 1888 af en englænder 

som forsøgte at finde en måde at gøre det muligt at udnytte kvælstoffet i knogler til at lave gødning 

(Wilson, u.d). 

Der skete dog ikke meget med teknologien før tidligt i 1990'erne hvor to professorer fra Albany 

Medical College havde et problem med at komme af med døde forsøgsdyr. Disse forsøgsdyr var 

blevet udsat for stråling og skulle derfor behandles på en bestemt måde. Processen for at komme 

af med de døde forsøgsdyr var dyr da det eksempelvis kunne koste over 150 USD. at komme af 

med en kanin (Wilson, u.d).  

De kom derfor på ideen at hvis de kunne omdanne de døde forsøgsdyr til en væske ville de kunne 

skylle det ud i kloakken. Efter noget eksperimentation lykkedes det dem at fremstille et system der 

opløste alt andet end knoglerne så de dele af forsøgsdyrene der var potentielt skadelige blev en 

væske sammen med alle andre dele af dyret (Wilson, u.d).  

De dannede et firma, tog patent på processen i 1994 og opsatte fem resomatorer forskellige steder 

i USA (Wilson, u.d). Over de næste 10 år blev flere resomatorer installeret på universiteter og 

hospitaler som modtager lig der er blevet doneret til videnskab. Resomation blev i USA brugt i en 

begravelses sammenhæng første gang i 2011 og er siden blevet lovliggjort i 14 stater (Cremation 

Association of North America, u.d.). 

Resomationsprocessen  

Resomationsprocessen starter på samme måde som en almindelig kremering med at den afdøde 

bliver bragt til stedet hvor resomationen skal finde sted med rustvognen. Afdøde vil blive 

opbevaret på køl indtil resomationen skal finde sted (Cremation Association of North America, 

u.d.). 
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Selve resomationen starter med af den afdøde bliver lagt ind i resomations maskinen. Maskinen er 

et luft- og vandtæt kammer der kan holde omkring 380 liter væske og bliver udover den afdøde nu 

fyldt med vand og en base blandingsforholdene ændrer sig alt efter køn og vægt på afdøde. Denne 

blanding bliver derefter opvarmet til omkring 150 grader celsius og bliver i nogle tilfælde rørt i for 

at sikre fuldstændig opløsning. Processen tager et sted mellem 3 og 16 timer alt efter størrelse 

(Cremation Association of North America, u.d.). 

Resultatet af denne proces er alt ud over knogler bliver nedbrudt til forskellige slags sukker, salt, 

aminosyre og peptider, kort sagt de forskellige ting en krop er opbygget af. Denne sterile væske, 

som ligner en svag kop te, bliver overført til en separat tank hvor den bliver kølet og den pH værdi 

falder. Alt der nu er tilbage i resomatoren er de kridhvide knogler og eventuelle kunstige tilføjelser 

som falske hofte, pacemakere eller silikone brystimplantater. Disse ting kan fjernes sammen med 

eventuelle tænder, da eventuelt metal vil ødelægge maskinen der knuser knoglerne (Campbell, 

2018). 

Knoglerne bliver taget ud og stillet til tørring inden de bliver knust til “aske” og udleveret. 

Resomation kan kræve en større urne da der er omkring 32% mere tilbage end der er efter en 

almindelig kremation. Til sidst bliver væsken enter ledt til et rensningsanlæg eller bliver brugt som 

gødning (Cremation Association of North America, u.d.). 

 

Promession  

Promession er en proces hvor et lig bliver frysetørret. Denne procedure bruger flydende nitrogen 

til at superkøle kroppen til et punkt hvor liget ender i en tilstand hvor det let kan smuldre. Derfra 

kan den rystes til en slags kompost. Når komposten er begravet tættest på overfladen af jorden, vil 

den hurtigt blive omdannet til mulch. Denne proces er hurtig til at nedbryde da komposten har 

adgang til oxygen dermed lettere nedbrydning. Processen bliver også kaldt cryomation og blev 

opfundet i Sverige af biologen Susanne Wiigh-Mäsak og blev først offentliggjort i 2001 (Rumble, 

Troyer, Walter, & Woodthorpe, 2014).  

Promession teknologien er en forholdsvis ny innovation. Denne teknologi opstod da Susanne 

Wiigh-Mäsak havde i sinde at skabe en tilstand for et lig ved at gøre det muligt at kunne omdanne 

det til gødning for jorden i stedet for at det skulle rådne. Denne proces medførte at et lig ville 

nedbryde hurtigere i stedet for den standard ligs forrådningstid der forlænger 

nedbrydningsprocessen hos mikroorganismer og dyr. Formålet med opfindelsen er at returnere 
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kroppen til naturens cyklus gennem aerob nedbrydning dvs. at kroppen bliver genanvendt i 

naturen. promession er baseret på at bevare kroppen i en biologisk form efter døden, samtidig med 

at undgå skadelige balsamerings væske. Derfra kan den vende tilbage til den naturlige cyklus som 

en værdifuld bidrag til modernaturen (da Cruz, Lezana, Freire dos Santos, et al., 2017).  

Promession bliver angiveligt påstået at have den fordel i at der ikke bliver produceret kviksølv og 

en minimal produktion af kuldioxid. Det flydende nitrogen der bliver anvendt til at udføre 

processen, er stort set ubrugt biprodukt fra gasindustrien. Promession er allerede lovlig i Sverige 

og Skotland, men ikke lovliggjort i England. Teknologien er endnu ikke officielt anvendt som 

kremeringsmetode. (Peake, 2011) Til Gengæld bliver teknologien støttet af den britiske naturlige 

begravelses bevæ gelse, da der loves både en mindre energiforbrug til forskel for kremation og 

produktionen af et mere miljøvenlig brugbart slutprodukt. Da der ikke er noget land med en 

operationel promession teknologi kan det være svært at vide hvor acceptable den generelle 

befolkning vil være overfor denne begravelsesteknologi. (Rumble, et al, 2014)  

Promessionsprocessen  

Processen starter på samme måde som en almindelig kremering og Resomation. Den afdøde blive 

bragt til stedet hvor promessionsprocessen skal finde sted med en rustvogn. Den afdøde vil blive 

opbevaret på køl indtil promessionsprocessen skal finde sted. Bevarelsen af den afdøde på køl 

tager 24-48 timer for at kunne få den afdødes krops temperatur ned til -18 grader celsius hvorefter 

kroppen bliver ført videre til næste stadie i processen. Kroppen i kisten bliver transporteret 

igennem de forskellige stadier i en forseglet maskine kaldet “Promator” (Orbitas, u.d.). 

I det næste stadie bliver kroppen vejet for at bestemme hvor meget flydende nitrogen der kræves 

for at kunne fryse kroppen til -196 grader celsius. Denne beregning udføres på en specialdesignet 

vejemaskine der regner ud fra at 1 kg kropsvægt er 1 kg flydende nitrogen. Efter vejningen bliver 

Promatoren og kroppen fyldt med det flydende nitrogen der igennem en afkølingsproces 

fordamper det flydende nitrogen til dets gasform. Gassen bliver sendt ud i atmosfæren og efter 2 

timer vil kroppen havde opnået det ønsket temperatur (Orbitas, u.d.). 

Promatoren fører nu kroppen videre på et bæ lte der afgiver 5 mm vibrationer i omkring 60 

sekunder. Det pulveriserer kroppen der derefter bliver ført ind i et vakuumkammer hvor det 

resterende vand fra kroppen fordamper og igen bliver sendt ud i atmosfæren i en gasform. Det nu 

tørre pulver bliver ført igennem elektriske strømme der udtrækker alle eksisterende metaller der 

bliver placeret i en beholder der kan genbruge metallerne (Orbitas, u.d.). 



6 

I det sidste stadie vil kroppens pulver veje omkring en tredjedel af dens oprindelige kropsvægt. 

Herfra kan kroppen rester blive givet til pårørende i en (biologisk nedbrydelig) urne, blive spredt 

eller blive placeret i en biologisk nedbrydelig kiste. Kroppens rester vil kunne give næringsstoffer 

til jorden og vil være uden skader til miljøet. (Orbitas, u.d.) 

 

Interview spørgsmål til sognepræst Kristine S. Hestbech 

● (intro) Vi kommer fra RUC og er i gang med at skrive et projekt om alternativer til det 

traditionelle begravelse og kremering, med fokus på kremering. Heri har vi fokuseret på 

to alternativer kaldet Resomation og Promession. Til dette har vi kontaktet dig til at 

kunne få en præsts perspektiv på begravelsesmetoder og hvad du har oplevet i forhold til 

beslutningsprocesser i dette emne. Har du nogle spørgsmål før vi begynder? 

● Hvordan foregår beslutningsprocessen for hvad der skal ske med den afdødes krop? 

● Hvem ville du sige tager beslutningerne for hvad skal ske med den afdødes krop? (er det 

den afdøde, pårørende, advokat, præst eller en helt anden?) 

● Kan du se forskel mellem begravelsesmetoder alt efter hvem der træffer beslutning? (fx 

alder, pårørende) 

 

● Har du hørt om Resomation og/eller Promession før? 

● Du er som sognepræst i kontakt med forskellige sorggrupper. Hvordan tror du de 

forskellige grupper ville reagere hvis de blev introduceret til Resomation og Promession? 

○ Er det noget du kunne se de forskellige kunne være åbne overfor, afslå eller havde 

helt andre meninger? 

○ Hvad tror du ville holde mennesker fra at vælge et alternativ til begravelse og 

kremering? 

■ Hvad ville holde dig fra at vælge et eller begge af alternativerne som 

præst? 

● Har du oplevet mennesker der spørge ind til alternativer mod de traditionelle valg? 

● Inden vi går videre til næste del af spørgsmålene, vil vi spørge om hvor vigtigt 

bæredygtighed er for dig? 

 

● Som du kan høre, har vi fokuseret på det bæ redygtige aspekt er det noget du tror 

mennesker prioritere? 
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○ Er der aspekter/hensyn du oplever de pårørende/afdøde, tager mere højde for? 

○ Er der nogle du selv gør opmærksom på? 

● Kremering er på nuværende tidspunkt den mest almindelige begravelsesmetode, det 

bliver valgt af 85% danskere. Har du som præst kunne mærke ændringer fra starten af din 

karriere til nu der er sket igennem dine samtaler med mennesker over årene? 

○ Har du nogle bud på hvorfor det kan være at danskere hælder mod kremering? 

○ Generelt har du oplevelser af nye traditioner der har eller er begyndt at 

fremkomme når det gælder begravelses metoder? 

● Vores sidste spørgsmål er om dette interview har givet dig et nyt perspektiv på 

begravelses teknologier? 

● Vi har ikke flere spørgsmål. Har du mere, du gerne vil sige eller spørge om, før vi 

afslutter interviewet? 

● (slut) Tak for interviewet. Er det okay at referere til dig som en kilde i vores rapport? 

Hvis du er interesseret, kan vi sende dig en kopi af transskribtet når vi har skrevet det 

ned. Ellers vil vi gerne sende dig en kopi af vores rapport når den er færdigskrevet i 

slutningen af Maj. Du må have en fortsat god dag. 

 

Bilag 3 - Transskribering af interview med sognepræst, Kristine Stricker Hestbech 

I denne transskribering er det relevant at nævne, at der er tale om et fysisk møde, hvor begge 

parter deltager i en samtale person til person. Derfor, når interviewet går i gang, bliver der nikket 

og smilet og ikke nogen pauser med plads til ord som: “Okay. Ja”, da dette bliver vist ved 

ansigtsudtryk og findes irrelevant at transskribere. 

Symbolerne der bliver anvendt under interviewet med præst.  

[ denne symbol betyder at der opstår en overlapninger mellem ytringerne.  

] denne symbol påpeger det område hvor noget af en ytring afslutter og en nyt ytring starter.  

= dette symbol angiver at der ikke er nogen pause i samtalen.  

(.) dette symbol betyder pause mellem ytringerne.  

() dette symbol fastslår at den transkriberende ikke kan opfange, hvad der bliver snakket om. 

 symbolerne er relevante, da vi opnår et dybdegående analysering af interviewet med præsten og 

inklusiv en dybere indsigt i samtalen. 

 

K: Kristina Maria Rasmussen 
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P: Præst, Kristine Stricker Hestbech 

Del 1 

K: så starter vi og du har allerede fået interview spørgsmålene tidligere 

P: det har jeg] [ja 

K: jeg har også (.)  kopieret dem ud for en sikkerheds skyld 

K: Som sagt (.)  kommer jeg fra RUC, vi er i gang med vores andet basis projekt (.) som den her 

gang handler om kremering, promesion og resomation (.) og om det er muligt at.] Om mennesker 

vil være åbne over for de her nye metoder der kunne være mere bæredygtige eller om det 

overhovedet er noget mennesker, tænker over når de tænker på kremation.] Det er derfor vi 

tænkte at det kunne være interessant at få nogle forskellige synspunkter og så tænkte jeg på dig 

som præst.] Tænkte med at starte ud med om du har nogle spørgsmål eller? = 

P: =nej jeg tænker vi kan bare gå i gang og så må vi se hvor vi ender= 

K: =det var dejligt.] Så hvordan foregår beslutningsprocessen for hvad der skal ske med den 

afdødes krop efter de er afgået?= 

P: =Altså det er,] det er sådan at jeg som begravelsesmyndighed] skal sikre mig at det valg som 

bliver taget om afdøde er i overensstemmelse med afdødes egne ønsker.] Det er jo ikke altid 

mennesker har talt om det inden de dør] og så] må jeg sætte lid til at de efterladte gør det i 

afdødes ånd.] Så det vil sige i første omgang er det altså det enkelte menneskes egen beslutning 

og hvis ikke det menneske har taget en beslutning inden vedkommende dør så er det de efterladte 

der tager den beslutning.] Og det følger jeg så, altså som underskrift kan man sige, så skriver jeg 

under på at det er korrekt.= 

K: =okay= 

P: =så det er med andre ord familien der afgør om vedkommende skal kremeres eller jordfæstes. 

(.) 

K: Hvad sker der hvis hverken den afdøde eller familien har taget nogen beslutninger, er det så 

dig der tager beslutningen?= 

P: =nej det er altid familien= 

K: =okay= 

P: =og det gør de i, altså, det er det, det er som regel sket inden jeg møder dem, fordi de, i 

Danmark er det sådan at langt de fleste de taler med bedemanden som noget af det første efter 

dødsfaldet og så er det at i samtalen med bedemanden at det bliver besluttet.=  

K: =okay= 

P: =så det er meget sjældent det er i en samtale med mig (.) 

K: så det er aldrig nogen,] det er aldrig en advokat eller et eller andet helt= 

P: =nej=  

K: =nej= 
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P: =ikke altså, ikke det hvad der har været min erfaring= 

K: =okay,] jeg tænkte for eksempel på de ukendtes grav derude i kirken] vi har og så tænkte jeg 

om det var hvem der stadig tog beslutningen.= 

P: =Ja men det er jo så altså kan man sige begravelsesformen og det her er hvad skal der ske med 

liget et skal det brændes eller skal det helt i jorden og det andet er hvor skal det så i jorden. Så 

det er sådan to forskellige 

K: [beslutninger? 

P: mmmhh (enig) 

K: [okay, så nu siger du så det at de allerede har snakket med bedemanden, men de samtaler du 

har haft har du så (.)  set forskel på hvad de foretrækker, de afdøde altså hvad du har oplevet at 

familien har ment de afdøde har haft af beslutninger, altså hvilken metode, hvad her de tænkt 

over de forskellige metoder om kremering begravelse og øhhh?= 

P: =altså langt de fleste i Danmark bliver kremeret, det er den mest populære og almindelige det 

er blevet helt ualmindeligt at jordfæstes hvor det jo for få års tid siden var omvendt.= 

K: =ja (.) 

P: ja, så man kan sige at, (.)  altså det jeg støder på det er at man ligesom går ud fra at folk gerne 

vil kremeres (.) 

K: har du set en forskel fra da du startede som præst til nu i hvordan, har du mærket den 

polaritet?= 

P: =ja den stiger, der bliver færre og færre jordfæstelser og flere og flere kremeringer. Så altså 

her i Havdrup kan vi havde et helt år uden jordfæstelser. Men jeg vil tro at her i Havdrup er det 

måske omkring, altså sådan gennemsnitligt statistisk tror jeg omkring 92 procent bliver kremeret 

og så er der 8 procent der bliver jordfæstet= 

K: =wauw= 

P: =ja den er ekstremt høj= 

K: =hvorfor tror du den ændring er sket?= 

P: =jamen det undrer faktisk også mig, at især fordi det jo i høj grad er efterkrigsgenerationen, så 

det har altid undret mig hvordan man efter krigens gaskamre og kremering af jøder kunne 

fastholde det ønske at blive kremeret, fordi logikken i mit hoved har altid været at det vil, altså 

det vil blive forbundet for meget med den udryddelse der skete i Nazityskland. Det er ikke sket, 

altså efter krigen, den er bare steget.=  

K: =ja det= 

P: =og det har altid undret mig 

K: ja, kremering har generelt haft en meget sporadisk historie her i Danmark kan man se, fra 

meget populær til ingen popularitet,] meget stigende.= 

P: =ja meget stigende=  
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K: =det er meget interessant (.) 

P: ja det er det= 

K: =No sound detected, det er da ikke så godt,] jeg tror vi snakker for lav=  

P: =taler vi for lavt? 

Optagelse slutter 

Del 2 

K: vi tager den lidt tættere på= 

P: =ja=  

K: =så er det lige meget om de kan høre mig forhåbentlig (.) 

P: hvad skal jeg sætte mig tættere på dig? (.) 

K: det kan vi godt hvis der ikke er noget med 

P: [eller vi kan bare sidde her så er der ikke så langt (.) 

K: så kan vi se hvad hinanden siger= 

P: =ja (.) 

K. det er altid sjovt med det første interview=  

P: =ja (.)  

K: jeg har mistet helt tråden= 

P: =vi talte om det der med vi begge havde sådan en forundring om kremerings popularitet i 

Danmark] som bare er stigende og hvorfor det og så talte jeg lidt om historikken omkring anden 

verdenskrig som på en eller anden måde ikke har sat sig særligt stort spor] i lysten til kremering 

K: ja det er godt nok sjovt=  

P: =selvom at det som den generation som jo har haft krigen tættere på end min generation og 

jeres generation må have= 

K: =vi har lige haft vores 75 års sag] jeg hørte at dronningen var ude og synge også min mor gik 

meget op i det.] Så tænker jeg vi går videre til (ude af stand til at høre 1:10). så før interviewet 

med mig har du så hørt om alternative kremeringsmetoder såsom promesion, resomation?= 

P: =overhovedet ikke= 

K: =overhovedet ikke?= 

P: =altså som i aldrig= 

K: =aldrig?= 

P: =nej= 

Begge griner 
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K: =det gør jo det meget let= 

P: =jeg har heller ikke opsøgt det= 

K: =nej?= 

P: =altså jeg må virkelig sige at på den måde har det været meget oplysende at læse om,] nej jeg 

har slet ikke, jeg har aldrig stødt på det.= 

K: =vores gruppe er faktisk blevet så stor en gruppe at vi startede med at både have kremering og 

begravelse så vi blev nød til at dele det op så der er en helt anden gruppe der også handler om 

bare begravelse hvor der er tre gange så mange metoder man kan vælge imellem der er ved at 

sprede sig over hele verdenen det er meget interessant (.) 

P: ja ret interessant (.) 

K: nå så nu har du været en del af en masse sorggrupper du har intiveret, hvordan tror du de 

forskellige grupper ville reagere på de her alternativer? (.) 

P: altså (.)  jeg tror de vil reagere med høj modstand fordi det er et så ekstremt følsomt emne 

følelsesmæssigt men også etisk.(.)  Bare det at tale om kremation, altså når man går ned i hvad 

det egentlig er der sker stødes langt de fleste mennesker og vil egentlig helst ikke tale om det, så 

der jo sådan et, altså sådan et udpræget berøringsangst for at tale om hvordan vi egentlig, hvad 

der sker med vores kroppe efter vi dør og hvad der skal ske med vores krop efter vi dør, så langt 

de fleste egentlig ønsker (.) at undgå at skulle forholde sig konkret til hvad der sker. (.) Jeg har 

haft, på et tidspunkt haft nogen mennesker med ude og se et krematorie og det, der var nogen af 

dem det havde de faktisk ikke et ønske om at de ikke havde taget med til, altså de brød sig ikke 

om at skulle forholde sig til at man bliver brændt ved 800 grader og knoglerne bliver skrabet ud 

som vi skraber vores brændeovn derhjemme og så bliver det meget profant at kroppen går fra at 

havde en værdi til sådant set bare at blive et produkt og et spild produkt. (.) Så det kan være 

svært når man er eksempel hvis når du siger sorggruppe hvor man netop sidder med tabet så tæt, 

at så er det svært. Det er nok nemmere at spørge mennesker som ikke har tab tæt på fordi så kan 

du forholde dig mere generelt, rationelt til det= 

K: =det var også derfor vi tænkte det kunne være spændende at kontakte dig som allerede er i 

grupper så vi ikke går ud til dem og (.) er så etisk korrekt og stiller spørgsmål= 

P: =ja= 

K: =det har vi forsøgt med vores interview personer, (.) så du, jeg tænker at som vi snakkede om 

det nu det er generelt et meget profant, tror du hvis man ændrede retorikken, hvordan man 

snakkede om det om det kunne gøre en forskel.= 

P: =ja det tror jeg fordi, sådan som jeres beskrivelser er af de to alternativer former, det jo sådan 

meget sådan sobert, konkret og don don don, (.) og det kan være svært at læse til ende uden at få 

(.) sådan en afsmag 

K: ja 

P: [men går man ind og læser mere om det så kan man jo omtale det på mange måder, omtaler 

det jo netop som du også har talt lidt om det der med en større bæredygtighed altså især, nu kan 

jeg ikke huske de to fra hinanden men der hvor man taler om nedfrysning= 
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K: =ja frysetørring=  

P: =det er frysetørringen som, hvor man jo straks tænker på urter 

K: ja 

P: [og derfor for sine tanker kørt over på natur (.) og kan begynde at se på kroppen som organisk 

materiale (.) og der tror jeg der kan være en åbning i at forholde sig til det og den anden med lud 

behandlingen er jo ekstremt kemisk (.) og den altså tror jeg kan være sværere at forholde sig til 

fordi det kan virke ekstremt ukær. (.) 

K: tror du at hvis man tog et forsøg, der har været nogen forsøg i kommunen med sol og 

fjernvarme hvor de snakkede om at tage de afdødes krop og så simpelthen gøre det en del af 

fjernvarmen, sådan at det er at afdødes krop bliver simpelthen til varme for afdødes pårørende,] 

tror du det er noget nogen kunne være interesserede i som et alternativt alternativ? (.) 

P: altså så man simpelthen donere sin krop til fjernvarmeværket?= 

K: =ja det har de snakket om, det gik ikke igennem på grund af at der var ikke, selvfølgelig 

nogen der, der var ret mange der protesterede. Men fra dit perspektiv, tænker jeg nu er jeg bare 

nysgerrig.= 

P: =ja og man kan jo sige at det er det der med at (.) man skal, altså hvordan behandler vi vores 

døde (.) og hvordan omgås vi lig ikke. Der er jo en ret skrap lovgivning omkring det som jo nok 

også skal ind og ændres hvis man skal kunne det der.] Der er jo ikke noget der står til hinder for, 

kan man sige at et menneske ønsker at blive genanvendt som varme.] Man kan så gå ind i og sige 

hvordan skal det kunne lade sig gøre, krematorierne kan det allerede og koble sig på, jeg ved 

noget (? 7:06) med krematoriet i Solrød så er der jo sådan, der er ret langt til Ringsted (.) 

K: de gør det med Ringsted også?= 

P: =det er Ringsted der er jo bygget et kæmpe nyt krematorium og det er langt de fleste. Der er 

Glostrup og Ringsted det er der nu, det er de store krematorier der brænder ligene i det her 

område og man kan sige at så der er jo, umiddelbart tænker jeg ret store udfordringer på før man 

kan bruge et lig i Solrød varmeværk,] men jeg kan ikke se at der er noget til hinder for at donere 

sit lig til det hvis det er det man ønsker= 

K: =ja selvfølgelig=  

P: =og så skal man bare have lavet nogle procedurer, have en lovgivning omkring, der må jo 

være et restprodukt (.) netop noget aske og hvad gør man så med det.= 

K: =så ud fra det du lige har sagt tror du altså at de pårørende gerne vil have noget materielt de 

kan holde til som en grav eller urne.= 

P: =jamen sådan som det er i dag må vi jo ikke smide lig ud= 

K: =nej selvfølgelig= 

P: =ja så der er jo et restprodukt det skal man jo have nogle retningslinjer omkring, hvad gør man 

så med det og det må være en urne som når vi snakker om det her er det jo egentlig bare en 

kremering= 

K: =ja (.) 
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P: det er en kremering som bliver mere lokal, (.) selvom vi nu igennem mange år har arbejdet for 

at nedlægge alle de her små krematorier fordi de er alt for CO2 tunge og har bygget de her CO2 

venlige kæmpe krematorier at så er det her jo faktisk en tilbagevenden til lokale krematorier i 

endnu højere grad, hvis hver kommune skal have hver sit lille krematorium som det jo faktisk 

ville kræve for at man kunne udnytte varmen til fjernvarme. Så sådan set i det lys tror jeg ikke 

det har meget gang på jord (? 8:58) (.) 

K: så nu har du allerede sagt du ikke har hørt noget med alternative kremeringsmetoder,] har du 

oplevet at der er nogen af de afdødes pårørende der er kommet med noget helt utraditionelt i 

forhold til deres, ikke så meget deres begravelse men den måde de gerne vil have deres (.) aske 

pårørt, altså har de nogen ønsker som du har oplevet eller helt utraditionelt (.) 

P: nej= 

K: =nej, der er ikke rigtig, jeg kan forestille mig (.) at, det ved jeg ikke men der er i hvert fald i 

USA den her tendens til at, nu er de jo begyndt at ville have deres aske til at blive diamanter og 

alt muligt= 

P: =ja og puttet ind i små smykker og= 

K: =ja alle mulige ting=  

P: =og det, altså jeg er ikke stødt på det som et ønske i Danmark endnu men vi ved også af 

erfaring at det der starter i USA eller andre steder i verdenen det kommer på et tidspunkt også til 

os men vi har jo en sådan ret skrap lovgivning omkring at aske skal i jord eller hav, (.) jord eller 

vand, så vi må ikke gå og putte det ind i smykker eller (.) bruge det som mørtel  i vores hus, 

mursten eller have det stående på en kaminhylde. Det må vi ikke (.) men der er jo forskel på 

hvad vi må og hvad folk gør, (.) og der er det jo sådan at, (.) der er det sådan at i Danmark at der 

ikke specielt meget kontrol med hvad der faktisk sker (.) med urnen, fordi familien kan vælge 

selv at hente urnen på krematoriet og komme med den til kirkegården, få nedsat urnen. Men vi 

som kirkegård tjekker ikke at urner kommer. (.) 

K: nå (.) det vidste jeg slet ikke= 

P: =nej (.) 

K: så man kan 

P: [sådant set godt have den stående hjemme på kaminhylden. (.) 

K: ved du om der er noget straf for det hvis man bliver taget i det?= 

P: =det tror jeg der er, når der er en lovgivning, så er der som regel også en bøde, straf på en eller 

anden måde (.)  

K: det er da meget spændende= 

P: =ja, (.) så (.) ja og der altså, der er jo også især efter Prins Henriks begravelse kommet større 

ønske om det der med at dele asken imellem to steder, noget skal i graven og noget skal for 

eksempel over hav, men igen det der skal over hav kan sådan set også ende hjemme i haven eller 

i et smykke eller det er der ikke nogen, der er ingen instans der kontrollerer det.] Så det jeg siger 

er det er ikke alt jeg ved.= 
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K: =nej 

Latter 

K: det er stadig spændende 

P: [men jeg har ikke stødt på det= 

K: =ja?= 

P: =ja (.) 

K: nu igen, nu har vi snakket om den skrappe lovgivning, tror du det er den der er lidt ala en mur 

over for, hvad mennesker tænker altså om de ser det som at, nå men der er den her lovgivning og 

så tænker de ikke videre, (.) hvis det giver mening= 

P: =ja jeg tror der er meget der er tradition altså at det er ligesom sådan vi gør i Danmark, jeg tror 

ikke der er så mange der tænker over lovgivningen. Altså jeg kan høre når jeg siger til folk, det 

er faktisk ulovligt at have den stående hjemme eller man skal komme med den, så er de fleste 

tænker slet ikke over at det er en lov (.) 

K: nå= 

P: =at der lovgivet på det her område, de ved bare det er sådan man gør. Altså det er det rigtige at 

gøre, det er det ansvarsfulde, det er det anstændige at gøre. (.) De fleste mennesker (.) som jeg 

har mødt hvor vi har talt om det her synes også det er, altså de tager afstand fra at have den døde 

stående hjemme i huset. Altså (.) der var en der sagde jamen så for den døde jo aldrig fred, altså 

det der med at vi har gravfred, at når man dør og bliver jordfæstet eller kremeret så skal man 

have fred, (.) det får man ikke på en kaminhylde. Der bliver løftet og tørret støv af og måske 

falder den på gulvet, (.) så det tror jeg ligger ret dybt i danskerne. 

K: ja= 

P: =tager du til Sydeuropa er det noget andet. (.) Så det er altså også kulturelt bestemt hvordan vi 

omgår vores døde.= 

K: =ja=  

P: =og der tror jeg at vi ligesom på mange andre områder kan være reserverede, så har vi også en 

reservation over for alt for megen (.) hitten på eller individualisering omkring vores døde.  

(.)nDer er en trøst i at man ligesom glider ind i en ritualisering og at jeg ikke som enkel person 

skal stå og forholde mig til, hvad jeg skal gøre med den døde.  (.) Skal du op i sommerhuset hvor 

du elskede at være eller skal du ned i båden og stå fordi det var dit et og alt eller, nej det behøver 

jeg ikke at forholde mig til fordi i Danmark er det sådan og sådan, færdigt. (.) 

K: så tror du at hvis der ville være forskel i forhold til, at nu siger du at de her voksne der tager, 

de har allerede det er traditionelt det er hvad der er, hvad man gør. Tror du at de unge kunne have 

en anden mening?= 

P: =det kunne jeg godt forestille mig især fordi de unge bliver meget påvirket, det gør vi alle 

sammen, af kulturen såsom film og (.) der tror jeg at hvis man begynder at støde mere på den og 

ikke kun for eksempel lud behandling i krimi hvor de bliver hældt i et ludkar og forsvinder så 

man ikke kan finde liget, (.) men hvor det bliver formidlet på en anstændig måde og som noget 
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positivt som, altså der bliver tillagt nogen positive værdier, bæredygtige værdier, det tror jeg kan 

gå ind og ændre de unges syn] på hvad man kan gøre ved afdødes kroppe. (.) 

K: så det du siger er at du tror de unge kunne være mere åbne overfor det her emne?= 

P: =ja hvis de støder på det, altså det kræver jo at der er ligesom nogle kanaler der kommer til en, 

fordi ellers tror jeg simpelthen bare ikke folk reflekterer sønderligt meget over altså. (.) Ja 

eksempelvis bæredygtigheds siden af det når vi dør. (.) Altså det er lidt ligesom, jamen når vi 

dør, ja man skal jo i jorden og så er det ligesom det færdig, men forholder sig ikke til, okay hvad 

gør det egentlig ved naturen. Altså (.) der tror jeg mange har den holdning det ved 

myndighederne altså det er myndighedernes område, det er ikke mit område. (.) 

K: nu er du præst og vi ved at du går meget op i bæredygtighed= 

P: =ja= 

K: =når du har hørt om det, tror du så at du er mere åben overfor det her, (.) som en der tænker 

nemlig bæredygtigt eller er du stadig mere interesseret i de traditionelle? (.) 

P: altså jeg må sige at (.) og nu skal du hjælpe mig med hvad der er resomation og promession, er 

det den med lud? (.) 

K: når du siger altså det der vand solution som gør du bliver. (.) Resomation er frysetørring og 

promession er= 

P: =det er når du skal opløses= 

K: =ja alkaline solution (.) 

P: altså, (.) lige da jeg læste de igennem var jeg sådan, jeg måtte lige sådan lægge det fra mig og 

gå væk fordi jeg synes det var så ulækkert. (.) Så jeg måtte lige sådan gå væk og så prøve at få 

gang i min saglighed og ikke kun i mine følelser. Og så tilbage igen og læse videre og prøve at 

forholde til det ene versus det andet og google lidt mere om det ene og det andet, og (.)  noget at 

det der slog mig, fordi det er jo ret interessant med de der CO2 opstillinger (.) og det der slår mig 

i den alle er det er jo ikke specielt meget mere bæredygtig (.) og at det der virkelig bonger ud er 

kisten (.) i CO2 udslip. Altså så jeg tænkte videre og tænkte at hvis jeg skulle egentlig arbejde for 

noget mere bæredygtigt så ville jeg arbejde for, for det første jordfæstelsen men at man bliver 

jordfæstet uden kiste. (.) Altså den ville jo faktisk rykke meget mere end nogen af de andre. (.) 

K: ja (.) 

P: således man kan have en kirkelig handlig i kiste men når man skal i jorden så er det uden 

kiste. (.) 

K: ja det ved vi også at den anden gruppe de er ved at kigge på også= 

P: =hvordan det så kan lade sig gøre etisk det ved jeg ikke men den synes jeg faktisk kunne være 

ret interessant.] Fordi det er meget materiale vi lægger ned i jorden. (.) 

K: vi har også været inde og kigge på at hvis man vil have kisten med, ikke så meget resomation 

men promession at man skal vælge en bæredygtig kiste og mange overvejelser med det og endda 

ens tøj (.) 

P: også ens tøj?= 
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K: =ja  

P: så skal man have tøj på? (.) 

K: det er forhåbentlig ens eget valg= 

P: =det er jo også, det er jo igen det der med, altså, det er mere jo flere materialer vi påfører, jo 

mere er CO2 udledningen (.) og jeg vil sige at med urne er der for mange år siden lavet en 

lovgivning omkring det kun må være bæredygtige urner der kommer i jorden. Altså ingen jern 

urner mere, de skal opløses på de ti år der er gravfred (.) og det kunne man jo godt arbejde meget 

mere med også med kister. (Så) (.) 

K: kigger lige på den (.) 

P: driller den igen?= 

K: =nej tror bare den siger det en gang imellem når vi holder pauser= 

P: =ja det kan også være, den vil gerne have vi snakker når den står= 

K: =jeg tror den tænker hey= 

Latter  

K: det får den ikke lov til at styre omkring det (.) 

P: nej men altså, men umiddelbart vil sige frysetørringen er, (.) der er noget, den er meget ren i 

sin form, (.) så jeg klart mest til frysetørring af de to. Fordi den har en ro og den har en renhed 

over sig som den anden i mindre grad har=  

K: =ja, (.) den anden snakker de mere om grundvand og ikke så meget det traditionelle med at 

komme ned i jorden.= 

P: =ja plus også at der bliver jo tilført kemi, (.) det bliver ikke beskrevet særlig tydeligt, men det 

er jo lud og det er kemi. Så den…(.) 

K: mindre?= 

P: =den er mindre ja, mindre bæredygtig vis det er det vi ser på ja. (.) Jeg synes faktisk at 

frysetørring er ret interessant. (.) 

K: jeg synes også det er ret spændende= 

P: =meget spændende og det der er, det er jo at det der vand og ild eller is og ild. (.) Mange har 

det jo svært eller nogen har det rigtig svært at skulle i ild fordi man associerer det med helvedes 

flammer for eksempel. (.) 

K: ja skærsilden= 

P: =skærsilden. De fleste af os (.) har jo dyb respekt for ild og ild går virkelig ondt. Så ild er både 

om man tænker i helvedes metaforer eller bare at ild er lig smerte, (.) det gør at nogen afholder 

sig fra kremering. Så er der andre der synes at det at skulle i jorden og ædes af orme er den 

største vederstyggelighed, (.) så hellere få det overstået hurtigt. Den tredje der med 

frysetørringen, altså den er jo ikke på samme måde forbundet med smerte fordi det at dø af kulde 
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er faktisk smertefrit. (.) Så på den måde kan jeg godt forestille mig at flere ville finde en fred i 

frysetørringen i forhold til uhhh ormene eller av ilden. = 

K: =ja= 

P: =fordi altså vi må jo konstatere det er meget få der har en saglig holdning til begravelsesform, 

eller til, ja til begravelsesform. De fleste tager et valg ud fra ren følelse og med hvad det er for 

nogen associationer det giver (.) og det der med altså mange vælger kremering fordi så er det 

ligesom færdigt. Så skal jeg ikke forholde mig (.) til som efterladt at når jeg står ved graven så er 

du lige der (.) og hvor meget er du nu spist eller hvor meget er du gået i forrådnelse. Så kan jeg 

ligesom bedre forholde mig til at du bliver brændt op og så er du der bare overhovedet ikke som i 

slet ikke, (.) og så har jeg et produkt som er aske det kan jeg alligevel ikke forholde mig til.  (.) 

Så det er jo også sådan en, (.) igen at vi har en enorm berøringsangst over for lig overfor at vores 

kroppe forgår. (.) At der vil vi egentlig, rigtig mange, det kan man jo bare se, ønsker det der 

færdig hurtig bum, brændt op. Men går man ind i den har mange svært ved ilden og der kunne 

jeg forestille mig at mange faktisk ville synes at frysetørring var (.) mindre brutal. (.) 

K: det er meget spændende= 

P: =ja det er ret spændende og igen fordi så er det igen, nej jamen hun frøs altid altså hun hadede 

kulde, frøs altid, hun havde altid kolde hænder og fødder nej nej han skal da ikke frysetørres 

altså, kan du følge mig?= 

K: =ja=  

P: =så begynder man også at forbinde det med afdødes personlighed, hun elskede sol og varme, 

ind i ovnen altså det er groft sagt ikke. (.) 

K: så du tror det kunne faktisk være, (.) hvis man nu sagde ud fra lovgivning og ikke så meget 

tradition at det kunne være et Be hjælpende alternativ?= 

P: =ja det kunne jeg godt forestille mig, at det kunne egentlig gå hen og blive ret populært med 

frysetørring, (.) også i et bæredygtighedsperspektiv hvor kremering jo er tung. (.) 

K: nu tænker jeg ved du, har du hørt hvor mange der egentlig har følt at der er nogen der, at 

bæredygtighed overhovedet er noget de overhovedet tænker over er det noget de faktorer ind?=  

P: =meget lidt altså det er først når jeg i sammenhænge taler om det, taler om min undren over 

hvorfor så mange kremeres og at folk faktisk først der begynder at reflektere over det, at det er 

ikke noget folk spekulerer over. (.) 

K: men det er ikke noget mennesker når så langt i deres tankegang, at det er igen på grund af at 

vi har den her berøringsangst for, det er at vi ikke (.) vælger, ubevist bevist ikke at gå så langt 

frem= 

P: =ja det tror jeg, og så tror jeg bare altså folk, der er jo en større bevidsthed om det der med at 

gerne ville tilbage til naturen, eller indgå i naturens cyklus det ser man med skovkirkegårde og 

sådan natur, (.) sådan mere natur prægede kirkegårde at der er der større og større opbakning til 

og ønske om. (.) Også det her med at blive spredt over havet så indgår man lynhurtigt i naturens 

cyklus men folk spekulerer ikke over (.) det mellemliggende stadie altså fra at du dør og så til at 

bliver nedsat i en skov eller ud over havet. Det stykke der det tænker folk ikke over om det er 

bæredygtigt eller ej, er det bæredygtigt at blive brændt eller er det mere bæredygtigt at blive 
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begravet som et helt lig, det spekulerer folk ikke over. (.) Det tror jeg der skal meget mere fokus 

på. (.) 

K: er det så med ceremonien de også ikke tænker så meget over?= 

P: =nej det er uden, tænker du med selve den kirkelige handling?= 

K: =det er bare når du siger de har det her de springer over og så tænker jeg om det her kortpunkt 

er med ceremonien, er det en del af det?= 

P: =nej fordi ceremonien kan de godt forholde sig til, den vil de rigtig gerne forholde sig til. Men 

selve det med hvad der sker med liget, om det er bæredygtigt at de lader bedemanden køre frem 

og tilbage med liget, fra sygehus, til kirke, til krematorium, tilbage til kirken det tænker de ikke 

over.= 

K: =okay=  

P: =og der tror jeg lidt det er sådan okay jeg vil gerne være grøn i midt liv men jeg behøver ikke 

også at forholde mig til når min mor dør. Altså det sådan ligesom en undtagelsestilstand i 

menneskers liv når vi mister. Så tager det ligesom nogen, (.) altså der er noget der sættes ud af 

kraft, hele den etiske tankegang omkring bæredygtighed den bliver ligesom sat ud af kraft der. (.) 

Der var jo også for eksempel for nogen år siden var det oppe om man skulle lave sådan nogen ret 

store rustvogne. Altså nu hvor der blev meget længere til krematorierne er det jo slet ikke 

bæredygtigt at de kører frem og tilbage, et lig ad gangen. Så kunne man jo lave nogle ret store 

rustvogne som det blev lidt ligesom lastbils rustvogne som så havde kølerum og hvor man så 

fylder rummet op med døde fra kirkegårdene og så laver man samkørsel ned til Ringsted for 

eksempel eller ned til Glostrup. Det ville være meget mere bæredygtigt, det blev skudt 

fuldkommen ned altså fuldstændig ned, det kunne man slet ikke forholde sig til. (.) Altså igen 

som om vi blev grønsager der blev fragtede ud til et supermarked. Det synes folk var så grotesk 

en tanke at deres afdøde skulle ligge der i en lastbil og vente på at der var nok døde til at blive 

kørt afsted til krematoriet, og det er der det clasher mellem vores etik og så vores forhold til 

døden. At der glider det der med død og begravelse, (.) det glider ligesom ud i en 

undtagelsestilstand. (.) Så på den måde er det lidt op ad bakke, det er lidt ligesom de nye 

krematorier er jo lavet til at de kan bruge varmen fra kremeringerne til at køre ud i hustandende 

og det har der også været stor modstand imod. (.) 

K: så man kan sige at danskerne er ikke klar til det her endnu?= 

P: =nej fordi de i forvejen taler så uendelig lidt om deres død og om døden. De kan næsten ingen 

gang (.) forholde sig til deres egen død, altså det er en provokation at spørge folk om hvordan de 

ønsker at blive begravet for eksempel. (.) Mange bliver vrede når jeg spørger mine konfirmander 

om, jeg siger til dem gå nu hjem og snak med jeres forældre om det, det er vigtigt at i familien 

ved hvad hinanden vil. Også at i som konfirmander forholder sig til det, (.) fordi døden ved vi 

ikke hvornår indtræffer, det dur ikke at man synes man først behøver at forholde sig til det når 

man er 80. (.) altså igennem de sidst fem seks år har jeg begravet seks unge mennesker på 18-19 

år, altså det sker jo. Selv i små samfund som Havdrup, (.) og det er jo en kærlighedsgerning at 

man som familie ved, jamen jeg ved min søn han ønskede at blive jordfæstet, så bliver det en 

kærlighedsgerning at gøre for ham. At ikke at vide det så står man der, gisp vi har aldrig snakket 

om det og så bliver det så noget med gisninger (.) amen jeg tror og det er aldrig særlig rart. (.) Så 

der er bare lang vej til, når folk ingen gang kan forholde sig til om de vil kremeres eller 
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jordfæstes, (.) så at også at skulle forholde sig til en bæredygtigheds del, at der kan jeg godt se, 

wow der er et stykke vej derhen. Kan du følge mig?= 

K: =ja= 

P: =der er virkelig nogle snakke og diskussioner vi skal til at tage i vores små familier, som folk 

bare ikke gør. De sådan lige sniger som uden om og siger ej jamen altså uha ej det er ligesom om 

hvis vi snakker om det så inviterer vi døden ind, der er noget overtro i det, at så længe vi ikke 

taler om døden kan vi holde døden for døren. (.) Det bliver sådan lidt syv no tretten agtigt. (.) 

K: er du, (.) nu siger du at du snakker med dine konfirmander om døden= 

P: =ja= 

K: =er det noget andre præster de også gør?= 

P: =det tror jeg bestemt de gør, ja, at det er en del af det også med at vi fejrer alle helgen, hvor vi 

mindes de døde at så er det vældig naturligt i konfirmand forberedelsen også at inddrage det og 

sige hvad er det egentlig vi gør der, og så tale om den kristne forståelse af døden, hvor døden er 

en overgang og ikke en ende (.)  og så også helt konkret hvad er det der sker når vi dør, hvad er 

det for nogen ritualer vi har i Danmark og hvor kommer vi hen når vi dør. Altså sådan her på 

jorden med hvis man dør i eget hjem og hvis man dør på sygehus og så videre så videre. (.) 

K: jeg tror vi kom igennem en masse her= 

P: =ja= 

K: =det var ret dejligt (.) 

P: det går super godt (.) 

K: så skal jeg lige så. (.) Det har vi allerede snakket om. (.) Jeg tror sådant set at det sidste 

spørgsmål det er om alt det her, interviewet og det du har læst, har givet dig et nyt perspektiv på 

kremeringsmetoder og begravelsesmetoder?= 

P: =ved du hvad det har det altså igen fordi jeg har startet som fuldstændig uvidende omkring 

det, til at jeg faktisk er blevet mere oplyst (.) og  igen ja jeg synes den der frysetørringsmetode er 

ret interessant. Spændt på hvad der sker om der er noget der vil blive skrevet lidt mere om. (.) 

K: ja det er jo helt nyt= 

P: =ja det er det. Så det er lidt spændende at se om der kommer noget erfaring også fra andre 

lande. Vi er jo så lille et land at det er typisk sådan noget, (.) altså vi venter på hvad der sker ude 

i verden fordi vi har relativt få døde om året, så at indføre en helt ny kremeringsskik er ret 

krævende.  (.) Så der er en vis langsomhed i indførelse i Danmark, der ligger vi os op af for 

eksempel det store Tyskland (.) og andre europæiske lande som vi kan sammenligne os med, 

altså andre lande, sådan også, religiøst vi kan sammenligne os med, så det vil sige det 

protestantiske område. (.) 

K: men det er noget du godt kunne se dig selv være åbenfor?= 

P: =ja det kunne jeg, helt klart (.) altså bare ikke med mig selv jeg skal jordfæstes= 
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K: =det er forståeligt, ja sådan er det. Så tænker jeg egentlig bare, har du noget at sige inden, 

nogen spørgsmål eller kommentarer inden vi slutter?= 

P: =nej, spændende område, virkelig spændende område, så tak for det= 

K: =ja så for jeg lige slukket den her 

Optagelse slutter. 

 

Bilag 4 - Illustration af de fem etablerede adopter kategorier hentet fra hjemmesiden 
http://sphweb.bumc.bu.edu/otlt/MPH-

Modules/SB/BehavioralChangeTheories/BehavioralChangeTheories4.html 

 

Bilag 5 - S-kurve 
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