Hej allihop!
Under ett tveksamt göteborgsväder samlades Sveriges krematoriefamilj ute på Kvibergs gamla
regemente, kallat LV6, numera Kvibergs Park. Platsen vi befann oss på rymmer så mycket historia och
undertecknad själv låg på skjutvallen för nästan 30 år sen och sköt lite håglöst mot måltavlorna som
var placerade precis där byggnaden idag ligger som vi befann oss i. Byggnaden i sig skulle väl kunna
tävla mot Kirunas stadshus om att undvika sistaplatsen i någon form av beauty contest men som så
många gånger förr är det insidan som räknas och det var mycket som rymdes i detta hus. Det mesta
verkade vara både praktiskt och estetiskt tilltalande, dock såg jag inga hotellrum då jag i egenskap av
göteborgare fick knalla hem till egen säng.
Vi startade på torsdagen den 17/10 med att lyssna på ett antal föreläsare av vitt skilda slag. Mattias
Elofsson, Kyrkogårdskonsulent SKKF, var den som lotsade oss genom dagen. Mångsidige Torbjörn
Samuelsson fick agera stand-in och berätta om Fortum Waste Solution då dennes representant tyvärr
blivit sjuk. FWS tar hand om krematoriernas koltunnor som bl.a innehåller kvicksilver.
Sedan var det skorstenstekniker Klas Wigrens tur att prata om sotning och om hur det fungerar att bli
en egensotare av sin anläggning. Därefter var det Denny Mausch från räddningstjänsten storgöteborg
som tog till orda. Denny påvisade hur viktig tiden är i olika händelseförlopp avseende temperatur
stigning och rökutveckling. Hur viktigt det är att utrymningsvägar är fria o.s.v.
Företagsläkare Göran Nordström från Prevent i Göteborg pratade bl.a om en riktad
hälsoundersökning till krematoriepersonal angående rök och damm.
Någonstans här var det dags för lunch och vid uppstart stod Peter Fischier, jurist SKKF, redo att tala.
Efter detta var det åter dags för vår krematorietekniske rådgivare Torbjörn Samuelsson att äntra
scenen.
Dagens sista föreläsare var Lennart Palm, musiker och känd från Sveriges radio p4 program
melodikrysset. Lennart har ytterligare en passion i livet och det är att ta reda på vilka som ligger i
kistorna under golvet i våra gamla kyrkor. Lennart berättade med en intensiv frejdighet om vikten att
ta tillvara på denna historia om familjer, adel och ätter. Lennart berättade med glädje anekdoter ur
vissa människors liv. Speciellt historien om Harald Stake var kul. Där hade man i jämförelse varit glad
för en spik i foten. Harald verkade ha råkat ut för allt som går att drabba en. Trots alla värjhugg,
skottskador och sjukdomar så verkade Harald ha ett strålande humör och stod redo för ännu en strid
även om det var dagen efter en operation. Och det kanske är den inställningen man får ha med en
sån livsstil.
Fredagens konferens öppnades av ordförande Per-Olof Ohlsson och Katarina Evenseth presenterade
Göteborgs Begravningssamfällighet. Därefter berättade Thore Lageholm om stadsflytten i Kiruna.
Thore visade bilder, bl.a på det nya stadshuset, och vi såg också en kortare film om när ett hus
flyttades från ena änden av stan till den andra. Intressant och lite läskigt att genomgå det som
händer i Kiruna nu.
Efter fikat var det dags för Sven van Dijkman, Bart Keeman och Sjaak Zutt från DFW att berätta om
installationen av deras nederländska ugnar i krematoriet i Göteborg. Det har varit en lång resa som
inte riktigt är över än. Efter lunchen promenerade hela församlingen till krematoriet för att i mindre
grupper bli guidade och senare också vandra fritt och ställa frågor både till personalen och till den
nederländska delegationen.
Kvällen avslutades med en riktigt trevlig middag tillsammans!!
Lördagen inleddes med föreningens årsmöte. Vi tackade av ordförande Per-Olof Ohlsson och
välkomnar in Ann-Marie Karlsson som ny ordförande. Vi tackade också av ledamot Richard Wallter,
referent tidningen Kyrkogården, och välkomnar in Aron Thomsson som ny ledamot. Även Anette
Sportare avtackades.

En sista diskussion angående kistors och urnors eventuella problematik stod på schemat. Där var
representanter från Fonus Träindustri och Nilssons Trämanufaktur på plats. Tyvärr kunde inte
Europakistan och Fredahl-Ryden närvara p.g.a sjukdom.
Lördagen avslutades med en utvärdering innan lunch och sedan hemfärd till respektive ort.
Dessa två och en halv dagar har innehållit många intressanta och lärorika föredrag såväl som möten
med härliga människor från hela landet.
Ha det riktigt bra därute!!
Joakim Sabel Krematorietekniker Göteborg.

