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En plats
där ljuset
vilar i mörkret

ningsgudstjänsterna i S:t Nikolai
kyrka, de flesta ägde rum utomhus
på kyrkogården. Naturligtvis var
detta inte alltid en praktisk eller
bra lösning och 1895 uppfördes ett
begravingskapell på Västra kyrkogården, ritat av stadsarkitekten
Sven Gratz. Byggnaden användes
till 1941, revs 1944 och ersattes då av
den nuvarande klockstapeln.
UNDER 1800-TALET och det tidiga
1900-talet föddes nya tankar om
hur begravningar skulle genomföras. I länder som England och
Tyskland förespråkade en del likbränning som alternativ till jordbegravningar. Detta gjordes bland
annat av hygieniska skäl.
Metoden innebar inte att man
”eldade upp” kroppen utan att den
förångades vid mycket hög värme
och resterna blev till en aska som
kunde sättas ner i jorden i en urna,
spridas för vinden eller i vattnet.
Ordet likbränning ersattes senare
med begreppet eldbegängelse.
I dag talar vi snarast om kremering.
I Sverige bildades från slutet
av 1800-talet nationella och lo-

… för att ersättas av en klockstapel.

ÅR 1936 VÄCKTE bland andra socialdemokraten Ernst R Andersson
och högermannen Eric Hägge en
gemensam motion i Halmstads
stadsfullmäktige om att bygga ett
krematorium här. Två år senare
fattades beslut om ett nytt begravningskapell på Västra kyrkogården
som då också skulle innehålla ett
krematorium. Arbetet påbörjades
i december 1939 och S:ta Katarina
kapell och krematorium invigdes
den 13 oktober 1941. Staden svarade

kala eldbegängelseföreningar. Dit
sökte sig moderna människor och
bildade en folkrörelse för ett modernt begravningsväsende. Kyrkan
var inledningsvis skeptisk till det
nya. Man ville bevara traditionella
vanor och seder.
Det första krematoriet i Sverige
stod färdigt i Stockholm 1887. Göteborg fick ett krematorium 1890.
Dit transporterades också avlidna
Halmstadbor som önskade kremeras. Detta var naturligtvis både
opraktiskt och dyrt. Lokala eldbegängelseföreningar tryckte på för
att krematorier skulle byggas även
i mindre städer.

Allhelgonahelgen är här och än en gång fylls våra kyrkogårdar
av tända ljus. Vi tänker på våra döda och påminns om livets
förgänglighet.
I dag berättar Anders Bergenek om S:ta Katarina kapell och
om hur Halmstad fick ett eget krematorium.

VÅR HISTORISKA STAD
– Halmstad som det en gång var
Läs hela serien på:
hallandsposten.se/familj/
varhistoriskastad

När träden fäller sina löv, flyttfåglarna drar söderut, solen står allt
lägre och det djupa höstmörkret
lägger sig över staden påminns vi
om naturens förgänglighet och om
att allt som lever en dag ska dö. Så
har det varit i alla tider och så kommer det att förbli.
Så långt vi vet har människan
också tagit hand om sina döda och
fortsatt att minnas dem. En viktig
funktion för detta har varit och är
våra begravningsplatser. En liten
roll i hanteringen av död och sorg
spelar då också de byggnader där vi
håller våra ceremonier för dem som
har lämnat oss.
Västra kyrkogården togs i bruk
1882 då stoftet efter nålmakaren
C. Hellton gravsattes. Från början
fanns inget begravningskapell. Endast undantagsvis skedde begrav-

FINNS INTE KVAR. Begravningskapellet på Västra kyrkogården revs 1944…

BYGGNADEN INNEHÖLL även bårhus, krematorium, obduktionssal,
bisättnings- och urnutlämnings-

Utformningen av lokalen sades
ha skapat skönhetsvärden med förmåga att kunna mildra mötet med
döden. På senare år har de vita väggarna brutits av med röda partier
som skänker en större värme åt
rummet.

Vårt förhållande till
döden är nog ganska
likt de människors
som en gång byggde
kapellet. Vissa frågor
är eviga, kanske
speciellt de som
saknar enkla svar.

UPPHÖJT. S:ta Katarina kapell och krematorium invigdes hösten 1941. Kapell-

för 75 procent av kostnaden och
kyrkan för 25 procent.
Arkitekten Adolf Wiman i Växjö
ritade kapellet som kom att byggas
mitt under brinnande världskrig
med både material- och arbetskraftsbrist. Kostnaden blev också
upp emot 300 000 kronor, vilket
var mer än vad som budgeterats.
Själva kapellbyggnaden förlades
på en konstgjord höjd och gav på
så sätt ett vackert och lite monumentalt intryck då den sågs från
kyrkogården. Huset var av tegel
och runt entrén stod fyra svartmålade pelare.
I själva kapellrummet fanns plats
för drygt 100 gäster och det var betydligt fler än i det gamla kapellet.
Väggarna var vita men en del av
taket hade målats i en himmelsblå
färg. Stilen var modern och väldigt
stram. På den främre väggen återfanns tre reliefer av Stockholmskonstnären Gunnar Torhamn (se
bild till höger). De ville visa andens
frigörelse från stoftet – eller kroppen som vi snarare säger i dag. Här
fanns även en hoppfull symbolik då
den vänstra figuren visade avskedet och den högra gav en bild av en
kommande återförening.

tog deltagarna en tesupé på Konditori Tre Hjärtan.
Olle Nystedt talade inte om vem
S:ta Katarina egentligen hade varit. Kanske passade hennes katolska helgonstatus inte in i det
protestantiska sammanhanget.
Det dominikanerkloster som låg i
Halmstad från 1200-talet och nästan 300 år framåt hade hetat S:ta
Katarina. Detta helgons historia
handlar om en Katarina av Alexandria som levde mellan år 282 och
305. Det var en kvinna som kombinerade intelligens och mångsidiga kunskaper med skönhet och
god börd. Hon hade omvänts till
kristendomen och hade en stor
förmåga att sprida budskapet till
andra.
Kejsaren fattade tycke för Katarina och lockade – trots att han
var gift – henne till sig genom att
erbjuda makt och rikedom. Katarina ska flera gånger ha avvisat
kejsarens inviter. För henne fanns
ingen annan än Jesus. Av den anledningen lät kejsaren till slut halshugga Katarina som på så vis blev
martyr och senare helgonförklarad.
Det bör noteras att de bevarade historierna om detta helgon skrevs ner
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Var inte rädd för mörkret
ty ljuset vilar där.
Vi ser ju inga stjärnor
där intet mörker är.

I S:TA KATARINA har vi under åren
sagt farväl till väldigt många Halmstadbor. Det sorgliga avskedet har
precis som vid invigningen ibland
lysts upp av att solen har letat sig
in genom kapellets fönster. Hos
många har detta tänt ett hopp om
en återförening i annat liv i en annan värld, precis som temat i Torhamns reliefer på frontväggen.
Vårt förhållande till döden är nog
ganska likt de människors som en
gång byggde kapellet. Vissa frågor
är eviga, kanske speciellt de som
saknar enkla svar.
En som väldigt bra har fångat
våra funderingar kring liv och död,
mörker och ljus, är poeten Erik
Blomgren:

många hundra år efter hennes död.
S:ta Katarina kapell kompletterades 1980 med det mindre S:ta Anna
kapell. Det har med stor sannolikhet fått sitt namn efter Halmstads
franciskanerkloster som en gång
låg vid nuvarande Lilla torg.

byggnaden förlades på en konstgjord höjd och gav ett lite monumentalt intryck då den sågs från kyrkogården.

lolaler samt olika förråd och uppehållsrum för sörjande. Utanför
fanns två murar med 60 urnnischer.
Området nedanför S:ta Katarina
planerades som en urnkyrkogård.
Samtidigt skulle kapellet naturligtvis kunna användas även vid
jordbegravningar, som då fortfarande var det absolut vanligaste.
Med tidens optimistiska jargong
skrev Hallandsposten att begravningskapellet erbjöd synnerligen
ändamålsenliga lokaler samtidigt
som eldbegängelsefrågan hade fått
sin lösning.
DÅ INVIGNINGEN AV S:ta Katarina inleddes sken den sena höstsolen in
genom de höga fönstren och ingav
enligt Hallandsposten en känsla av
höghet och allvar. Efter flera välformulerade tal av dem som byggt och
tagit emot det nya kapellet och krematoriet, förrättades invigningen
av domprosten i Göteborg, Olle
Nystedt. Han assisterades av kyrkoherden Uno Almgren och ytterligare tre präster.
Nystedt talade om vår jord som
ett ”sorgehus” och syftade då på
andra världskrigets ohyggligheter
som pågick ute i Europa. Efteråt in-
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STRAMT OCH MODERNT. Den invändiga utformningen av S:ta Katarina kapell sades ha skapat skönhetsvärden som kunde mildra mötet med döden.
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Skribenten är aktiv i Föreningen
Gamla Halmstad. Mer lokalhistoria
hittar du på gamlahalmstad.se
och på Facebook/gamlahalmstad.

