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NYHETER

Dobbelt så mange døde
i vinter

Av Trude G. Dale

Artikkelen er over 7 år gammel

Sprengkulda kan være en av
årsakene.

Flere saker

travelt: ? Vi har lagt to veldig travle
måneder bak oss, sier Øistein Nettum,
leder i Nettum begravelsesbyrå i Gjøvik.
Foto: Henning Gulbrandsen

23. februar 2013, kl. 11:00 

A N N O N S E

– I løpet av mine 25 år i
begravelsesbransjen kan jeg ikke
huske at det noensinne har vært så
mange gravferder i løpet av så kort
tid som i vinter, sier Øistein

Nettum.leder av Nettum Begravelsesbyrå
i Gjøvik konstaterer at det har vært
uvanlig mange dødsfall de siste to
månedene, særlig siste halvdel av
desember og i januar måned. – Vi har hatt
46 gravferder i Gjøvik hittil i år, og det er
om lag dobbelt så mange som normalt,
forteller han.

Statistikken over antall døde i Gjøvik
kommune bekrefter den samme
situasjonen.

Dobbelt så mange

– Det er registrert 59 dødsfall i perioden
fra 15. desember i fjor til og med 31.
januar i år, opplyser assisterende
kirkeverge og gravferdskonsulent Line
Langseth Bakkum ved Gjøvik kirkekontor.

– Det er omtrent dobbelt så mange som i
samme periode i fjor, tilføyer hun. Det ble
registrert 32 dødsfall i Gjøvik i tilsvarende
periode for ett år siden.

Dødsårsakene

Folkehelseinstituttet kan ikke si noe om
årsaken til de mange dødsfallene.
Dødsårsaksregisteret for i vinter blir ikke
klart før neste år.

– Men det er en kjent sak at mange
in!uensautbrudd medfører en
overdødelighet i befolkningen, påpeker
instituttet.

Streng vinter

Om den strenge kulda har hatt betydning
for det høye antallet dødsfall, vites ikke,
men Meteorologisk institutt kan i alle fall
opplyse at middeltemperaturen målt på
Kise på Ringsaker lå på 10,2 kuldegrader i
desember og 13,2 kuldegrader i januar.

I januar ble temperaturen målt helt ned i
23,2 kuldegrader på det laveste.

Utfordringer

– De mange dødsfallene midtvinters
skapte en del utfordringer, men jeg tror
ikke at de pårørende har merket så mye
til det, sier Øistein Nettum, som
representerer det største
begravelsesbyrået i Gjøvik. Han benytter
anledningen til å rose både
kirkegårdsbetjeningen, kirkekontoret,
prester, organister og andre som har
bidratt til å få ting til å !yte godt.

– Kapasiteten på krematoriet var en av
utfordringene. Det førte blant annet til at
det var fullt på kjølerommet på
krematoriet og at kister måtte plasseres
midlertidig til sykehuset. Noen gravferder
måtte dessuten utsettes i en til tre dager.
Hovedregelen om at gravferder skal "nne
sted innen ti virkedager ble stort sett
overholdt likevel, opplyser Nettum.

Begravelsesbyrået Gjøvik Toten
rapporterer også om svært mange
gravferder i vinter, særlig i januar. Hittil i
år har de hatt 27 gravferder i Gjøvik på
nyåret fram til nå. Begravelsesbyrået
Bekkelund oppgir at de har hatt cirka 10
gravferder i Gjøvik kommune siden nyttår.

De siste par ukene har det vært
forholdsvis rolige dager for
begravelsesbyråene, meldes det.

Lik Oppland Arbeiderblad på Facebook

29 k personer liker dette. Registrer deg for å se
hva vennene dine liker.Liker
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Esther Gilen blir kommunalsjef i
Nesodden

Slik ser det ut på
det felles
avfallspunktet
ved hyttefeltet

Silje (31) var ute
av arbeidslivet i
mange år: – Det
føles deilig å
kunne gå på jobb
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BuCéforbudet er
opphevet: – Vi er
helt avhengige av
at alle spriter seg

Frekke tyver stjal
båten til Mattis
(13) og Viktor
(14). Det utløste
et voldsomt
engasjement i
sosiale medier
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