Bredåkra Kyrkogård
-en kulturhistorisk presentation
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Välkommen
till kyrkogården
kan förefalla som en något bisarr hälsning. Men om vi betänker att en begravningsplats utöver att vara de dödas vilorum många gånger också är en vacker
och parkliknande, fridfull och högtidlig
anläggning som rymmer mycken spännande kulturhistoria att fundera över,
är det inte att undra på att i synnerhet
våra äldre och större kyrkogårdar alltmer
börjar uppskattas som besöksmål och
promenadparker. Miljön är rofylld, stämningsvärdena lämnar oss inte oberörda.
Och ingenting hindrar att vi kommer hit
utan särskilt ärende.
En sådan plats är Ronneby församlings kyrkogård i Bredåkra, en halv mil
norr om staden. Den är en produkt av
1800-talets strävan att överge städernas
överbelagda, ohygieniska kyrkogårdar
och i stället begrava ”på fria fältet” (som
Gustaf III uttryckte denna tanke i riksdagen redan 1786). Det luftiga uttryckets
motsvarighet i verkligheten blev nyanlagda begravningsplatser utanför
den täta bebyggelsen.

Liksom församlingen Ronneby alltid varit
gemensam för staden och socknen med
samma namn är också begravningsplatsen det. Av den flacka, ödsliga slätt
på 3,5 hektar som 1861 togs i bruk har
på ett och ett halvt århundrade utvecklats en mångdubbelt större kyrkogård
med omkring 9000 gravplatser, medvetet och skickligt varierad de olika
avdelningarna emellan, så att de idag är
ganska fullödiga avtryck av trädgårdsarkitekturens och begravningsskickets
förändring över tid. I denna guide, som
koncentrerar sig på de kulturhistoriska
värdena, berörs endast de tre äldsta
delarna, Gamla kyrkogården från 1861,
Skogskyrkogården 1926 och Nya kyrkogården 1939.
Välkommen alltså att upptäcka Bredåkra kyrkogård även som den park- och
kulturmiljö den är!

Kyrkogårdsförvaltningen
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historiK
Ronneby
kyrkogård & kyrka

Under medeltiden begravde man i Ronneby sina döda på kyrkogården kring
Heliga Kors (då S:t Laurentii) kyrka uppe
på stadsberget, där kyrkan fortfarande
ligger. De förnämsta fick sina gravar i
dropprummet intill kyrkväggen. Någon
präst eller världslig storman kunde redan
då få sin viloplats inne i kyrkan, vilket
en bevarad gravhäll där från år 1354
över Johannes Holebeke visar. Ju enklare
ställning, desto längre ut i kyrkogårdens
periferi hamnade ens gravplats, kvinnornas norr om kyrkan, männens i söder.

Under renässanstid fortsatte den allt
större staden och folkrikare socknen
att använda samma kyrkogård, där nya
områden på olika sätt iordningställdes
för begravning. Det ledande borgerskapet skaffade sig familjegravar i murade
kamrar under kyrkgolvet – över femtio
gravplatser under nästan hela kyrkan
är förtecknade. Mot slutet av 1700-talet
ifrågasattes detta bruk allt mer och år
1811 upphörde det helt i Ronneby kyrka,
fyra år innan begravning inne i kyrkorna
officiellt förbjöds genom Kungl. brev.
Lindblomska begravningsplatsen.

Heliga Kors kyrka från öster.
Gravvården, i gjutjärn,
är i gotisk stil från
1830-talet.

Lindblomska
begravningsplatsen

Samtidigt, och i samma hygien-nit,
strävade statsmakten mot att flytta
stadssamhällenas kyrkogårdar utanför tätbebyggelsen. I Ronneby var kyrkogården
under 1800-talet dessutom så fullbelagd,
att en ny begravningsplats även av det
skälet blev allt nödvändigare. Kanske
som en markering av frågans långsamma
behandling men annars utan allmän betydelse, kom en liten privat begravningsplats, den Lindblomska, att anläggas år
1845 av häradshövding J. C. Lindblom.
Den ägs, vårdas och är ännu i bruk i
privat regi inom fyra ronnebysläkter.
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Bredåkra kyrkogård

Förslaget till församlingens nyanläggning av en stor begravningsplats ställdes av kyrkorådets ordförande, friherre
Casper Wrede på Djupadals herrgård,
som också erbjöd församlingen ett honom tillhörigt markområde vid Bredåkra. Den vidlyftiga sandslätten, som
beskrivits som kal och trädlös, övertogs
av församlingen 1858. Planering och
inhägnad tog tre år, och 1861 invigdes
begravningsplatsen. Ännu skedde jordfästning parallellt på Ronneby kyrkogård, dock endast i befintliga gravar,
fram till 1864, då all begravningsverksamhet där upphörde.
I stället för det begravningskapell som
man skulle ha väntat sig på en assistenskyrkogård som Bredåkra planerades en
stor kyrka inne på begravningsplatsen,
som inte bara skulle användas vid jordfästningar utan också som sockenkyrka
i den stora församlingen. Ett litet bårhus
i den nord-sydliga huvudgångens norra
ände byggdes, men av kyrkobyggnaden
i den södra, vars ritningar av J. F. Åbom
låg färdiga 1865, blev det av ekonomiska skäl ingenting. Först år 1939 byggdes
den mycket mindre Bredåkra kyrka efter
ritningar av arkitekt Herbert Kockum
och fick sin placering i korsgångens
förlängning öster om kyrkogården. För
första gången på nära åttio år kunde
då kyrkklockors klang ledsaga begravningarna på Bredåkra.

Den planerade kyrkotomten i huvudgångens södra ände, nuvarande kvarter X.

Saxemara kyrkogård

Den del av församlingen som mest missgynnades av att all begravningsverksamhet förlades till Bredåkra var kustbygden sydväst om staden, Ronneby vara.
Samtidigt med Bredåkra kyrka byggdes
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därför en kyrka även där, omgiven av en
mindre kyrkogård. Den fick sin lokalisering till Saxemara, den största av Varans
byar. Kyrkan invigdes 1939, kyrkogården
1940.
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Bredåkraanläggningens
gestaltning
och där man begravde i följd, fanns i
kvarteren III, V och IX. Den trädlösa
allmänningen med sina smala gravplatser, enkla träkors eller små gravstenar är
idag knappast tydbar längre. Områdena
omfattas nu sedan länge av samma bestämmelser som resten av kyrkogården,
sammanläggningar har skett och gravskicket har successivt anpassats – några
spår från en bistrare tid kan man dock
ännu leta upp.
Till den närmast klassicistiskt utformade anläggningen hör också den enda
byggnaden, bårhuset, med sin placering
i huvudgångens norra ände som
pendang till den projekterade men
aldrig utförda kyrkobyggnaden i söder.
Hängalmarna är kyrkogårdens
främsta karaktärsträd.

Begravningsplatsen

Gamla kyrkogården har rektangulär form
och är geometriskt strikt kvartersindelad
med hjälp av raka gångar i en rutnätsplan. Det lades ursprungligen en kallmur på alla sidor, som senare har flyttats
i öster för att även inrama avdelningen
Nya kyrkogården, när denna anlades
1939. Inom kvarteren är gravplatserna
ordnade i dubbla eller enkla rader,
åtskilda av grusgångar.
Till skillnad från de flesta samtida
kyrkogårdar finns här ingen trädkrans
längs ytterkanterna, och fast man ingalunda varit främmande för trädplantering
saknas här också alléer. Mycket tyder
på att de tidigare planteringarna skett i
anslutning till enskilda gravplatser mer

än som samlade insatser för att gestalta
själva kyrkogården.
Det finns en symbolik i trädvalet: träd
med hängande växtsätt ansågs uttrycka
sorg, och till dem som räknades hit finns
ask, alm och björk på kyrkogården. Thujor och cypresser med sin resliga växt
symboliserade däremot uppståndelsen.
Bådadera är väl företrädda; framför allt
har ett stort antal hängalmar över hela
Gamla kyrkogården, men tätast samlade
i kvarteren IV, V och VI, blivit som ett
slags signum för Bredåkraanläggningen.
Lind, lönn och hästkastanj förekommer
som solitärer.
Allmänningar, ett slags avdelningar
med enkelgravar som uppläts gratis
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Bårhuset.

Gravvård i sandsten och marmor,
s.k. Grotta, i kvarter nr I.

Gravplatserna

Framstående bildhuggeri: gravvård i
form av en ”ekstam”. Skogskyrkogården.

Det finns stor variation i gravplatsernas
utformning. Äldre anläggningar med
stenramar, gjutjärns- eller smidesstaket
liksom inhägnad i form av huggna stenstolpar förenade med järnkätting, är relativt vanliga, i synnerhet i kvarteren I och
II. Gravvårdar av sten dominerar stort,
och även kombinationer av olika stenslag
förekommer. Liggstenen av kalksten eller
granit i större och mindre dimensioner
har använts genom alla tider.
Av gravstensformer från klassicismens
epok finns goda exempel på grotta (en
symbolisk avbildning av Jesu grav) av
sandsten och marmor, oftast med ett
marmorkors på, stele (grek.= pelare)
som ibland har betraktats som den
självägande bondens speciella gravsten,
himmelsport, ofta mindre än stelen och
med rundbågigt krön, obelisk, lånad från

Himmelsport, kvarter nr II.

den egyptiska formvärlden, varierande i
storlek och särskilt uppskattad inom det
förnämare borgerskapet.
Vid 1800-talets slut börjar industrialiseringen sätta spår på kyrkogården
genom kors, tavlor och gravstaket i
gjutjärn, nästan utan undantag tillverkade
vid Kockums Jernverk i Kallinge. Den
nationalromantiska riktningen i början
av 1900-talet var en glansperiod för
monumentala, mer eller mindre grovt
tuktade ”bautastenar” men även för ytterst
illusoriskt utförda avbildningar i granit
av kapade ekstammar med bark och
grenknaggar – fullödigt konsthantverk, de
större använda som gravstenar, de mindre
som hägnadsstolpar. Kolonnen på ett
fyrkantigt postament, avbruten med grov
brottyta, symboliserar det hastigt avbrutna
livsloppet och tillhör samma tid. Flera
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Tre klassiska gravstensformer,
fr. v. stele, obelisk och bruten kolonn.

sådana finns, men på f. d. Landtbrukaren
John Lindmans sevärda gravanläggning i
kvarter IV är kolonnen hel och obruten och bär i toppen en urna. Man kan
därför förmoda att Lindmans livsbana
varit ärofull och av förväntad längd, och
döden har sedan givit hans betydelsefulla
gärning en värdig avslutning.
Under mellankrigstiden gick utvecklingen mot mindre, alltmer standardiserade gravstenar, nya stenramar
blev mycket ovanliga, för att inte tala
om gravstaket. 1900-talets andra hälft
såg många äldre gravplatser och hela
områden omgestaltas. Gravvårdar och
högväxande träd skonades i regel, men
i namn av vad man kallade rationell
skötsel byttes grus mot gräs medan stenramar, staket och andra ”hinder”
ofta togs bort där det var möjligt.

Inskriptioner

Bredåkra är varken lant- eller stadskyrkogård utan bådadera, liksom den gamla
föregångaren kring Heliga Kors Kyrka
hade varit. Det bidrar till att gravstenarnas inskriptioner har större variation än
vanligt både beträffande bostadsorter och
titlar eller yrken. I de mest ålderdomliga
kvarteren I och II är det ståndssamhället som ännu avtecknar sig: adel och
präster är företrädda, borgerskapet och
den besuttna allmogen dominerar stort
antalsmässigt.
Socknens alla byar och enstaka hemman från Saltärna till Lockansmåla finns
representerade liksom brukssamhället
Kallinge. Däremot är stadens namn på
äldre gravvårdar oftast underförstått – det
är sällan som en person med ”stadstitel”,
handlande, apotekare, akademiker, hantverksmästare etc. ansett sig ha anledning
meddela att han varit detta i Ronneby.
Å andra sidan har ganska ofta områden
med egna traktnamn i stadens utkanter,
Ronneby Redd, Blekan, Ekenäs angetts

Friherre Casper Wredes gravsten.

som hemvist, om det var där man bodde.
Utsocknes hemmahörande personer har
ibland begravts här, som ”Stadsvaktmästaren J. A. Öblom från Arboga *1847 +1890
vid Ronneby” i kvarter VII – sannolikt
brunnsgäst.
Utom bostadsorten gäller äldre gravstenars utförlighet födelse och död (ofta med
dag och månad), yrken, befattningar och
titlar, som förr mer än idag var en viktig
del av identiteten. På Gamla kyrkogården
finns över åttio olika titlar angivna på
gravstenarna. Många av dessa är vanliga
och förekommer på de flesta kyrkogårdar,
t.ex. handlande, lantbrukare, hemmansägare. Tjänste- och examenstitlar som kontraktsprost, rektor, läroverksvaktmästare,
bergsingeniör, fil. doktor, musikdirektör
klädde sina bärare även efter döden.
Bland bördstitlarna finns bara friherre och
friherrinna, medan hederstitlar i form av
nämndeman, riksdagsman, häradsdomare, rådman är talrikare och glömdes, där
de fanns, aldrig bort på gravstenen. Mest
intressanta är dock de som har speciell
lokal anknytning. Gjuteriförman, gjutare
och valsare har givetvis med Kockums
Jernverk att göra, sadelmakare lika
tydligt med Weltings läderfabrik, medan
trafikchef, banmästare, lokomotivmästare
och banvakt pekar på järnvägsbolaget

Gamla gravställen i kvarter nr I.
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Blekinge Kustbanor med säte i Ronneby.
Att det också var en sjö- och hamnstad
visar ett tiotal olika maritima titlar: sjökapten, skeppare, skeppsmäklare, lotsförman,
mästerlots, tullvaktmästare, stuveriarbetare, båtbyggmästare och hamnservis. Den
sistnämnda titeln (kvarter III A) avsåg en
befattningshavare med uppgift att utföra
reparationer och underhåll i själva hamnen och vid fyrar och märken, samt att
biträda vid förtöjning och förhalning av
fartyg. Svenskamerikanaren Jöns Nilssons
titel i kvarteret nr IV talar mer för sig själv.

Sjökaptenen och skeppshandlaren N. M.
Brazees eleganta gravvård i kvarter nr IX.
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Rundvandring
På vänstersidans karta ser vi den äldsta
kyrkogårdens kvarter I – X, kvarteren XI –
XIV i södra kanten, som utgör den första
utvidgningen, Skogskyrkogården från 1926,
samt nästa tillägg i öster från 1939 med
namnet Nya kyrkogården och räknat som
ett enda kvarter med nummer XV. Ytterligare och än större avdelningar från efterkrigstiden finns väster och norr om dessa.
På kartan är en röd linje markerad
som ett förslag till rundvandring. Siffrorna markerar särskilt intressanta platser
längs vägen när det gäller kyrkogårdsgestaltningen, biografiska uppgifter och
personhistoria, exempel på gravplatsutformning och –utstyrsel eller andra kulturhistoriska notiser och hänvisar till den
följande texten. Det betyder att vad som
här tas upp inte följer en kronologisk eller tematisk ordning utan styrs av hur det
ligger utefter den led vi vandrar.
Låt oss alltså börja vår rundtur mittemot kyrkan, vid grinden som leder in
till den äldsta anläggningens korsgång.
Nästan omedelbart viker vi av åt vänster
in i kvarteret nr II.
1. Kvarnägaren Joh. Lindell, med sin
kvarnrörelse vid Rosengatan intill Norre
bro, vilar i familjegraven under en klassicistisk typ av gravvård som brukar kallas
tempel, och som hade sin storhetstid hela
andra hälften av 1800-talet. Den är här
utförd i finhuggen diabas med slipad
namnplatta i samma material. Lägg märke till överstyckets relief av en kvarnsten,
föranledd av Johan Lindells yrke.
2. Lantbrukaren August Olsson, Kölja.
Även om det inte syns på den stora

dubbelgraven från 1880-talet har den med
största sannolikhet en rangplats på kyrkogården: stoftet av inte mindre än sexton
familjemedlemmar ur fem generationer på
den gamla släktgården i Kölja vilar här!
3. Kvarter nr II tillhör den äldsta anläggningen men har en viss omväxling
genom olika typ, ålder och material på
gravvårdarna, förekomst av gravstaket,
stenramar och äldre konstnärligt stenarbete och även partier där ramar och liknande tagits bort och grusgravar övergått
till mera lättskötta gräsytor. Träden i kvarterets västra del är dels de symbolladdade
arterna hängbjörk och thuja, sorgträd och
uppståndelseträd, dels ganska frivuxna
exemplar av lönn och lind.
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4. Åke Andesson Familjegraf 1876. Åke
Andersson i Hasselstad var hemmansägare och byggmästare med stenbyggnader, inte minst valvbroar, som specialitet.
Hans son var den berömde bildhuggaren
Per Hasselberg (1850-1894), ansedd som
den störste svenske skulptören mellan
Sergel och Milles, vilken 26 år gammal
högg gravvården över fadern. Den påfallande tunna stenen har reliefer över och
under det släthuggna namnfältet, överst
ett latinskt kors omslingrat med rankverk,
nere en bild som föreställer stenmästarens arbetsverktyg, men erosionen har
tyvärr gjort dem nästan otydbara.
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5. Olof och Agda Gabrielsson. Gravstenen
i jugend har formen av en avsågad ekstam, som skall symbolisera det avbrutna
livsloppet, och är som stenhuggeriarbete
konsthantverk av hög klass, säkert huggen av en blekingsk stenhuggare någon
gång kring förra sekelskiftet när den
lokala yrkesskickligheten på området var
stor. Det finns åtskilliga liknande stenar
på kyrkogården. Graven återlämnades
1972 och övertogs då av familjen Gabrielsson från Sörby, som behöll stenramen och gravvården, dock med helt ny
inskription.

6. Skogskyrkogården är begravningsplatsens första utvidgning från 1926. Den har
fyra kvarter åtskiljda av gångar och är på
1970-talet besådd med gräs utan häckar,
ramar eller annan gränsmarkering. Från
början var här dock grusgravar, alla av
samma storlek och samtliga omgivna av
smala grusgångar. I stället för planterade
träd behöll man många av de naturligt
växande tallarna på området, som tidigare var skogsmark.

stod klart att ingen kyrka skulle komma
att byggas inne på kyrkogården, tog man
kyrktomten i anspråk som gravkvarteret
X. Genom avsaknaden av träd tecknar
den sig fortfarande som en lucka mellan
de trädbevuxna kv. I och II.

7. Henrik V. Madelung. Ett allom bekant
namn på sin tid. Henrik Madelung (18521934), som kom från Jylland, anställdes
1873 av Ronneby Helsobrunns AB som
trädgårdsmästare och ansvarig för parken
som då anlades. Han kvarstod i befattningen i femtio år och ritade samtidigt
bl.a. Rådhusparken och en ombyggnad
av Snäckebacken. På nästa gravplats kan
vi begrunda den stora stensarkofagen
från 1925, ensam i sitt slag på kyrkogården, som rymmer stoften av bergsingenjören Ernst Bergman (1859-1925) med
hustru och dotter. Bergman var innehavare av handelsfirman A. T. Bergman vid
Östra Torggatan.
8. Korspunkten mellan Gamla kyrkogårdens huvudgång och korsgången
är viktig och ger en uppfattning om
kyrkogårdens gestaltning. Den är en
klassicistisk anläggning, vars planrektangel delas genom den nord-sydliga
huvudaxeln samt korsgången och ytterligare en tvärgående, kvartersskiljande
gång i sex ungefär jämnstora kvarter. I
huvudgångens nordände placerades ett
pseudogotiskt bårhus som fondbyggnad
redan på 1860-talet. Snart förvärvades av
okänd anledning ytterligare 0,8 hektar
mark längs norra kanten bakom bårhuset
och lades till området som kvarteren VII,
VIII, IX. Kvarter nr X är den del i söder
av den äldsta kyrkogården som genast
avsattes som tomt för den blivande
kyrkan. När det efter första världskriget
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9. Kvarter nr I är en provkarta på äldre
gravutstyrsel, i flera fall i rätt anspråksfulla och påkostade former. De äldre
gravvårdstyperna stenkors, grotta, stele,
liggsten, obelisk och den avbrutna kolonnen på sitt postament är väl företrädda
tillsammans med yngre, grovhuggna bautastenar från 1900-talets början. Stenramar är mera regel än undantag, men har
varit flera, och flera gjutna eller smidda
järnstaket förekommer. Socialt speglar
kvarteret ett väletablerat skikt i samhället.
Borgerskapet och den besuttna allmogen
dominerar. Präster och aristokrati finns
där också, liksom lokala ämbets- och
tjänstemän.

och november 1888 dog båda föräldrarna och två drygt 20-åriga söner. En
son överlevde och förde släkten vidare.
Orsaken till dödsfallen är obekant, men
något slags epidemi måste väl tänkas –
läkarvetenskapen var ännu rätt maktlös
vid svåra fall.

10. Rådmannen Carl August Carlsson
1817-1889. Rådman Carlsson var
handlande och gästgivare innan han så
småningom övergick helt till allmänna befattningar och uppdrag. Hans plikttrohet
och arbetsförmåga ansågs vara utan gräns.
Han blev rådman och stadskassör 1882
och var verkställande ledamot i de flesta
kommunala organ, bolagsstyrelser och
sammanslutningar av betydelse. Den höga
gravvården i obeliskform bär inskriptionen Till tacksam erinran Ronneby stad
och har bekostats av staden. Tacksamheten mot ”gubben Carlssons” gärning
visas också av att Ronneby stad /kommun
bekostat gravens skötsel till år 1998!
11. Lantbrukaren Nils Petersson. De
utförliga inskriptionerna på gamla tiders
gravstenar kan ibland, om man läser med
eftertanke, uppdaga märkliga förhållanden. Här skildras utan tvekan en tragedi
i familjen på gården Svanevik i Varan.
Inom loppet av september, oktober

12. Vid Riksdagsman August Peterssons
höga, råhuggna granitsten i nationalromantisk stil viker vi av åt väster. Stenen
skall genom sina dimensioner antyda
Peterssons betydelse i livstiden. Han
var bonde i Hasselstad och ledamot av
riksdagens andra kammare 1875-1896.
Som framgår av bokstäverna R. V. O. var
han även riddare av Vasaorden. När vi
sedan fortsätter ner genom kvarteret är
det inte utan att man får en känsla av att
röra sig på gatorna i 1800-talets Ronneby,
när borgarfamiljernas namn här mer än
någon annanstans på kyrkogården möter
oss på gravstenarna: Heffner, Ahlgren,
Svanlund, Kamph med rötter i 1700-talet,
och t.ex. Bergman, Rolander, Siegbahn,
Berg, Hedberg från 1800-1900-talet.
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13. Rydénska familjegrafven och Apotekaren C. O. Remahls gravplats ligger intill
varandra. Familjen Rydén var handlande
och jordägare i Ronneby i flera generationer. August Rydén donerade på
1890-talet sin gård vid Kallingevägen till
Ronneby stad (Rydénska bostadsområdet) tillsammans med andra donationer
(Rydénska sjukhemmet vid Ronneby
brunn). Gravstaket i gjutjärn från Kallinge av den populära modellen Kockums
No 7. Apotekare Remahl tillhörde sin tids
ledande och mest välkända ronnebybor.
Han var innehavare av apoteket Gripen i
över 30 år till sin död 1905 och var 1880
byggherre till den apoteksbyggnad som
till 1969 låg i korsningen KungsgatanDrottninggatan.
14. Wredeska familjegraven och Wredeska friplatsen. Wredeska familjegraven, inramad av en thujahäck, är en ”kyrkogård
i kyrkogården” för begravningsplatsens
grundare Casper Wrede (1808-1877),
Djupadals gård, med efterkommande
familjemedlemmar. Baron Wrede var
kyrkorådets ordförande och överlåtare av
markområdet vid kyrkogårdens tillkomst.
Utanför själva familjegraven finns längs
kvarterets västgräns samt åt öster den s.k.

flyttade på 1880-talet över till den nyinköpta boställes- och expeditionsbyggnaden vid Prinsgatan (nu Kyrkans Hus).
Den sköldformade liggstenen över Hains
son Napoleon anspelar på att denne var
officer. Sitt stolta härförarnamn levde
löjtnant Hain i någon mån upp till som
befälhavare för Ronneby Skarpskyttekår.

Wredeska friplatsen som han i samband med överlåtelsen av markområdet
reserverade till sin egen disposition för
personal på hans gårdar Djupadal och
Bredåkra. På några av friplatsens gravar
framgår ännu detta samband genom stenarnas inskriptioner. Närmast ingången
till familjegraven vilar sålunda Trotjänarinnan å Djupadals herrgård Hanna
Pettersson 15/12 1853 – 10/6 1941.

16. Apotekare Gustaf Berling 1818-1881
är bättre känd i sin senare roll som
bokhandlare. Efter att ha överlåtit apoteket Gripen till C. O. Remahl (se ovan)
på 1860-talet grundade han G. Berling
Bokhandel vid Kungsgatan. Rörelsen
upphörde först i början av 2000-talet.
Järnstaketet i smide med gjutna detaljer
är här, som på föregående grav, sannolikt tillverkat av Nils Eklunds mekaniska
verkstad på Fredriksberg.

vilket i de flesta fall sågs som ett avancemang, och sonsonen Fil. dr Karl Gustav Danver 1908-1994 fick möjlighet
att gå studiebanan – något som dock
medförde att han både lämnade Ronneby och antog nytt släktnamn.
18. Kvarter nr III upptas till stor del av
avdelning III A, en ”allmänning” för
kostnadsfria gravplatser där man begravde i följd. Idag följer dock upplåtelserna här samma regler som på resten
av kyrkogården och det mesta av den
gamla allmänningens torftiga karaktär
är borta. Något spår finns dock: Här
vilar Kristina Olsson och barnen står
det på en liten sten. Dessvärre vet vi
inte vem Kristina var eller vilken tragisk
händelse som kan ha inträffat med
henne och hennes barn. Men den enkla
texten på den smala graven har fyllt sin
uppgift för dem som kände henne, och
även om vetskapen om familjens öde
sedan gått förlorad får stenen också oss
att fundera över livets vanskliga villkor.
19. Måns Nilsson Saxemara står det
på ett litet grånat träkors, det sista på
denna allmänning, som en gång kan
förmodas ha varit full av sådana, och
också det sista i sitt slag på hela kyrkogården.

15. Kyrkoherden T. E. M. Hain. Kyrkoherden Isaak Herlöfsson. Kyrkoherde Hain,
som var av skotsk släkt, hade ämbetet
från 1849 till sin död 1871, således vid
tiden för kyrkogårdens tillkomst. Kh Herlöfsson var Hains svärson med ämbetstid
1875 – 1891 (kh A. F. Hallberg under
mellantiden). Herlöfsson var den siste
kyrkoherde som residerade i den gamla
prästgården på Ronneby kyrkogård och

17. Skomakaremästaren Abraham
Danielsson 1835-1889. Såväl fadern
som sonen Danielsson var på sin tid
kända ronnebybor. Sitt största värde har
kanske gravstenens utförliga inskription
som dokument över den under 18- och
1900-talet ökande ståndscirkulationen i
samhället. Skomakaremästaren tillhörde
som hantverkare det enklare borgerskapet, hans son Köpman G. F. Danielsson
1871-1925 trädde in i handelsståndet,
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22. Hildur Ingeborg Persson 29/9 18799/7 1903. Anna Judith Andersson 21/9
1883-9/7 1903. De båda unga
kvinnorna, 23 och 19 år, förolyckades denna julidag
1903 vid en drunkningsolycka i Skärsjön.
Gravplatsens manshöga
järnkors i smide är försett med
namn- och dekorationsplåtar
i emalj. Det är ensamt i sitt
slag på kyrkogården, fast
det med största sannolikhet är en produkt från
Kockums Emaljerverk i Ronneby.

20. Kvarter nr V har betydande likhet
med kvarter nr III; även här har en stor
allmänning funnits i den inre delen. Stora
förändringar har emellertid skett bl.a. för
att underlätta skötseln, och att ungefär
halva ytan varit en allmänning (med 397
platser) ser man knappast idag. På hemmansägare Bromme Svenssons i Kalleberga gravställe är den stora stenen från
1950-talet föredömligt utförlig i en tid
då minsta möjliga text var mode. Bland
de fem ogifta barnen var Emil Svensson,
häradsdomaren, känd i hela Blekinge
som egendomsmäklare, auktionsförrättare, nämndeman, kommunalpolitiker
och bonde. Det är efter hans död som
stenen har rests.

23. Banvakt Sven Johnsson. Här står
vi inför ett av kyrkogårdens förnämsta
alster av konstnärligt stenhuggeri.
Gravstenen avbildar ytterst illusoriskt
en ekstam som kapats av strax under
manshöjd med alla detaljer; även en
namnplåt och det rep den hänger i över
en grenknagg är huggen ur stenblocket.
Bildhuggaren är anonym. Trots det
konstnärliga värdet betraktades det
här som hantverk och signerades inte.
Johnsson dog 1920, stenens tillkomsttid
är troligen densamma men skulle kunna
vara ett eller annat årtionde tidigare.

21. Fotografen Bengt Gustafsson 19281984. Tillsammans med sin far Sven
Gustafsson, vars ateljé och fotoaffär på
Kungsgatan han övertog, blev Bengt
Gustafsson en av 1900-talets mest kända
Ronneby-fotografer. Genom mängder av
stillbilder och skickligt utförd dokumentärfilm har han lämnat efter sig värdefull
dokumentation över efterkrigstidens
Ronneby.
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24. S. Sundins Familjegraf. När skofabrikören och skohandlaren Sven
Sundin på Kungsgatan köpte in den här
graven utfärdades ett så lydande gravbrev: På grund af oss lemnadt uppdrag
försälja vi å Ronneby Församlings vägnar till Skomakare S. Sundin, Ronneby
och hans rättsinnehafvare på femtio års
tid grafstället N:o 255 a på Bredåkra
kyrkogård, 4,16 meter långt, 2,67 meter
bredt, beläget på östra linien vid vägen
till bårhuset, mot 9,31 kronor , hvilka
redan äro betalda. Egande familien
efter dessa femtio år närmaste rätt, att
mot den afgift församlingen framdeles
bestämmer ånyo inköpa detta grafställe.
Bredåkra den 1 November 1891. Gösta
Wrede, Ernst Bergman, O. Svensson.
25. Nya kyrkogården kom till 1939
genom en utvidgning av Gamla kyrkogården. En klippt häck av thuja markerar gränsen mellan dem. Nya kyrkogården omfattar ett kvarter som i sin
norra del har 24 jämnstora, kvadratiska
rutor, skiljda åt av grusgångar. I varje
ruta är tio gravar med en stor thuja
eller cypress i mitten – uppståndelseträd av symbolisk betydelse som genom
sitt antal sätter prägel på området.

I söder lägger man märke till de
klippta, barockinspirerade häckar som
delvis avskärmar avdelningen där.
Tillkommen i funktionalismens första
årtionde är det trots en viss enkel
saklighet i planen svårt att hitta de specifika funkisdragen i gestaltningen.
26. Albert Lundquist 10/10 1852 – 24/5
1892. Bara trettio år gammal blev vice
häradshövdingen Albert Lundquist från
Kristianstad borgmästare i Ronneby i
december 1882. Som borgmästare var
han domare i rådhusrätten, ordförande
i magistraten och stadens främste styresman. Lundquist tog flera värdefulla
initiativ; bl.a. har han tillgodoräknats att
Ronneby redan 1890, betydligt före de
flesta andra svenska städer, fick elektrisk gatubelysning. Ämbetstiden blev
kort – han avled av diabetes i Schweiz
1892, 40 år gammal.
27. Lantbrukaren Wictor Karlsson
* å Oxlaby 17/2 1876 + å Svanevik 15/9 1901
Gravvården är utförd i sandsten i
form av sockel, postament med text,
kolonnbas och en ojämnt avbruten
kolonn. Monumentet är drygt två meter
högt och troligen tillkommet omkring
1901. På gravplatsen växer en hängalm.
Gravutstyrseln och trädet samverkar i
en väl uttryckt symbolik: den abrupt
brutna kolonnen syftar på den blott
25-årige bondens, genom sjukdom eller
olyckshändelse, avbrutna livsverk, och
hängalmens, sorgträdets, krona skuggar
ännu graven.
En verkligt originell gravvård kan vi
passa på att se på gravplatsen närmast
i öster: ett manshögt kors av rör och
plåt. De tre korta armarna är utförda
som långsmala plåtstrutar, var och en
prydd med en stjärna. I korsets vinklar
dekorationer, också i plåt. Anordningen
är i sin helhet förzinkad.

28. F. Werngren 2/1 1826 – 24/1 1874.
Släkten Werngren är välkänd i ronnebyhistorien sedan 1700-talet, först med ett
större kakelugnsmakeri vid Stora gatan,
senare som handlande. Tre generationer
Werngren, alla födda under 1800-talet
och med var sin gravsten, vilar här. Den
yngste av dem, Axel (1886-1967), skilde
sig från sina ansedda fäder som ett av
stadens mest markanta original. Han
hade sitt högkvarter i Torgparken, vars
stora duvflock regelbundet fick lämna
bidrag till den Werngrenska middagsgrytan. Eleganta damer och musik var
nog hans främsta intressen, det förra på
avstånd men musiken även genom egen
skicklig utövning, bl.a. som cafépianist.
Stilla sommarmorgnar kunde det
hända att luften kring hans flagnande
bostad på Blekan vibrerade av den
mest hänförande flöjtmusik, exekverad
av Axel Werngren sittande på taket!
Av personhistoriska skäl bör vi också
kasta en blick snett över gången, där
det står Anton Svensson, Påtorp. Det är
den en gång nästan riksbekante förre
stenhuggaren ”Blind-Anton” som med
sina visor och sitt dragspel försörjde sin
familj genom långa vandringar (med en
pojke som ledsagare) till järnvägsbyggen
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och andra större arbetsplatser i Sverige
och även Norge. Anton, f. 1863, hade
förlorat synen vid en sprängningsolycka
på Bornholm 1886 och dog i slutet av
1920-talet.
29 Telegrafföreståndare Amanda
Wetterlind. Telegrafstation hade inrättats
i Ronneby 1863. År 1875 tillträdde den
34-åriga Amanda Wetterlind som föreståndarinna för denna och senare den 1883
inrättade telefonväxelstationen. Titeln är
ett exempel på de mycket få kvinnliga
tjänstemannabefattningar som förekom i
slutet av 1800-talet, här dessutom använd
i könsneutral form. Amanda Wetterlind
kvarstod länge i tjänsten och avled 1915.
30 Nils Ludvig Petersson
* 29/6 1843 + på Haga 14/1 1915
Förre mejeristen Nils Petersson blev i
slutet av 1890-talet ägare till den stora
pensionatsanläggningen Haga på Brunnsblekan, där såväl han som hans hustru
slutade sina dagar, enligt gravstenarnas
inskriptioner. Den dubbla gravplatsen
med två mycket stora, liggande gravstenar i polerad diabas, stenram och
järnstaket uttrycker den självmedvetenhet,
som ägaren till den förnämsta av Blekans

många pensionatsrörelser förmodligen
ansåg tillkomma hans ställning.
31. Nils Helmstein 1847 – 1906.
Fil. kand. Nils Helmstein var rektor för
Blekinge läns folkhögskola som åren
1885 – 1916 låg vid Nedre Brunnsvägen
i Ronneby. Helmstein var känd som en
framstående skolman. Gravanläggningens
4 meter höga avbild av en runsten är
utförd i röd granit och försedd med ett
drakslingemönster, i vilket namn, årtal
texten ”Vänner och lärjungar reste vården” har inkomponerats. Grovt huggna
stolpar i samma material som stenen,
förenade med kätting i kraftig dimension,
omger den grusbelagda graven. Anläggningen är den främsta manifestationen
på Bredåkra kyrkogård av den nationalromantiska stilriktning som stod i sitt flor
mellan sekelskiftet och Första världskriget
och för vars bakomliggande idévärld
både Helmstein och det fosterländskt
präglade folkhögskoleväsendet var företrädare.
32. Albert Sandstedt 1820 – 1894.
Clara Hagemeister 1817 – 1894.
Löjtnant Sandstedt var född i Ronneby,
son till folkskolläraren och organisten
P. M. Sandstedt. Han var anställd i Tullverket som inspektör vid Ronneby Redd och
hade därutöver en del uppdrag. Bland
annat tillhörde han Ronneby brunnsdirektion och var mycket aktiv vid exploateringen av Karön omkring 1870.
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Beträffande Clara Hagemeister föreligger
inga biografiska uppgifter. Gravplatsen
är sannolikt oförändrad sedan tillkomsten
1894. Inom en inhägnad av 6 st. skulpterade
”stubbar” i sten står två större gjutjärns-kors
med textplattor, tillverkade vid Kockums
Jernverk i Kallinge, och en hängalm.
33. Oscar Neyber 1829 – 1907.
Med. dr Oscar Neyber beskrivs som en
lärd forskare med utbildning från Belgien
och Tyskland. Han kom till Ronneby som
läkare på 1860-talet, tillhörde brunnsdirektionen och var en tid tillförordnad
brunnsöverläkare. Han blev sedan provinsialläkare med tjänstebostad i Rosengatan
7 från 1880. Neyber tog initiativet till Brunnens stora bassängbadhus på Karön, som
gjorde Ronneby till havsbadort. Gravstenen i nationalromantisk stil är en magnifik utkluven stenflisa, drygt tre meter
hög, med N:s namnteckning och porträttrelief, persondata samt upplysningen att
provinsialläkaredistriktet reste vården.
34. GAD. Utmärkande för äldre tiders
gravvårdar är deras utförliga uppgifter
om bostadsort, yrken och titlar samt
persondata – något som vi moderna
kyrkogårdsbesökare uppskattar.
Som avslutning på vår rundvandring
stannar vi dock vid en enkel natursten
med den ytterst lakoniska texten GAD,
ingenting mera. Theodor Gad (f. 1849)
var en mycket välkänd ronnebybo. Han
var fältskär, barberare och frisör samt
innehavare av Cigarr- & Tobakshandel,
allt beläget i hörnet Östra Torggatan –
Karlskronagatan, ”Gadens hörna”, senare
känt som ”Wiedenborgs hörna”. Den i
hans generation vanliga förkärleken för
ståtliga gravvårdar och utförliga inskriptioner hade han uppenbarligen inte.
Måhända var han så övertygad om sitt
odödliga namn och rykte att han ansåg
de tre versalerna fullt tillräckliga.
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