
22 Karlstads-Tidningen 26 april-2 maj 2007

Gamla kyrkogården är en be-
gravningsplats belägen nära
gamla stenbron. Sedan 1800-ta-
lets början har ett stort antal
människor fått sin sista vila i vad
som numera är en central del av
Karlstad. Med hjälp av ett par
ungdomar finns numera en bro-
schyr om gamla kyrkogårdens
västra del. 

Det är kyrkogårdsförvaltningen som
ligger bakom broschyren, som kommer
att finnas tillgänglig bland annat på tu-
ristbyrån i Karlstad. Det speciella med
broschyren är att det är ett antal elever
på medialinjens tredje årskurs på Sund-
sta-Älvkullegymnasiet som har produ-
cerat den åt kyrkogårdsförvaltningen.

Det hela är bara första delen i en lång
satsning på att väcka uppmärksamhet
kring begravningsplatserna och kyrko-
gårdarna i Karlstad. 

Målmedvetna ungdomar 
Ungdomarna som har producerat

broschyren är nöjda över resultatet. Det
syns på kroppsspråket hos Sebastian
Edman, Gabriel Fernlöf och Albin Lang.
Tillsammans med Emma Johansson ar-
betade de med sin lärare åt kyrkogårds-
förvaltningen för att producera bro-
schyren till sin helhet. 

– Glöm inte att skriva att Emma
gjorde mycket för att det blev så bra som
det blev. Hon var lite en person som tog
det där lilla extra ansvaret för att det
skulle fungera, säger killarna. 

– Vi fick frågan om vi ville göra det här.
Det var ingenting vi var tvungna till utan
någonting vi fick göra frivilligt. Alla
tyckte väl att det var roligt att det blev
något som kommer att synas och som
folk kommer att få se, berättar Gabriel
Fernlöf. 

Deras tidigare erfarenheter på me-
dialinjen och inriktningen grafisk profil
hade gett dem kunskap som kom till an-

vändning i det stora projektet. Allt från
att redigera, fota, skapa en bra layout
och att ordna det hela i en lättillgänglig
helhet för läsaren ingick i arbetet. 

– Tidigare så har vi gjort lite bokom-
slag, foldrar och en teateraffisch. Bro-
schyren är väl det vi har gjort som är
störst. De ville anlita sig av unga för att
kunna rikta sig till unga. De trodde väl
att vi kanske hade lite ögon för hur det
skulle kunna göras, säger Gabriel och
Sebastian tillsammans. 

– Vi har inte bara jobbat på skoltid,
utan det har även blivit lite utanför, be-
rättar Sebastian Edman. 

Höstfoton 
Fotona som eleverna har tagit låter

hösten inrama den anrika kyrkogården,
där man efter lite historik får stifta be-
kantskap med olika personligheter som
vilar där. Och den är inte större än att
den ryms i bakfickan. 

– Vi var ute ganska tidigt och funde-
rade kring den här broschyren. Den in-
nehåller ett stickprov av kyrkogården för
att skapa lite nyfikenhet. Den numera
pensionerade författaren Erik Bengts-
son hade visningar av kyrkogården för

sina elever på Sundsta-gymnasiet. Vi
kan inte arrangera något sådant, men
tanken är att vi ska ha en broschyr kring
varje kyrkogård, berättar Morgan Ce-
derlund på Kyrkogårdsförvaltningen. 

– Folk som själva har bidragit med
kunskap, hembygdsföreningar och flera
har hört av sig och sagt att den är jät-
tebra. Vi är nöjda, berättar Morgan. 

Influenser 
Karlstad är inte den enda stad som

har nytänkande idéer kring kyrkogårds-
kultur. Flera kommuner har till och med
börjat arrangera visningar av kyrkogår-
dar som involverar skådespel för skole-
lever. Där levandegör man olika
historiska personer med hjälp av skåde-

spelare för att historieundervisningen
ska bli intressant. 

– Men där är vi inte riktigt i Karlstad
nu, säger Morgan. 

Utifrån sina resurser är målet att upp-
märksamma samtliga de kyrkogårdar
och begravningsplatser som finns i
Karlstad. För det är uppenbart att det
finns ett intresse kring vad kyrkogår-
darna är och vad som görs och händer
där. Framför allt genom den kritik som
kommer när någon anser att de har
gjort fel. 

– Det märkte vi när vi tog ner ett träd
här att det blev ett jädra hallå, säger
Morgan och skrattar. 

– Det är många som bryr sig. Det
väcker åsikter och folk reagerar. Det är
ju inget hemligt område direkt, fyller

Kent Holmberg i, som är arbetschef på
kyrkogårdsförvaltningen. 

Svårt urval 
Inte är det ett enkelt arbete när delar

handlar om att välja bort en del av his-
torien. För vem ska kunna avgöra vilken
persons historia som är värd att beva-
ras? 

– Vi kan ju se på en gravsten om det
finns visst värde i grav- eller stenarbetet.
Men vi kan ju inte personhistorier. Där-
för vill vi få hjälp. Någon kanske reagerar
och säger, ”men vad har ni gjort med
den graven?”. Så den hjälpen är väldigt
viktigt, berättar Morgan. 

ROBERT HALVARSSON

Gamla kyrkogården kom till på grund
av nödvändighet. Så tidigt som i slutet
på 1700-talet kom förslaget på en ny
kyrkogård, då den äldre kyrkogården
vid domkyrkan var överfull. 

Så i början en dag i maj år 1800 invigdes det som

numera kallas Gamla kyrkogården västra. Den ka-
rakteristiska stenmuren fastställdes åtta år senare.
Område efter område kom senare till i en process
som pågick över 70 år efter invigningen.

I dag samsas här många personligheter som har
gått vidare. Allt ifrån tidigare landshövdingar, Karl-
stads-Tidningens grundare och initiativtagaren till
Stadsträdgården bland annat. Varav några intres-

santa människor går att läsa om i kyrkogårdsför-
valtningens nya broschyr. 

En koleraepidemi
Men inte att förglömma så finns här även många

människor som inte står att läsa om i historieböck-
erna. Bland annat innebar 1853 års koleraepidemi

att västra kyrkogårdens C-område tillkom.
Med andra ord har såväl hög som låg fått sin sista

viloplats i Gamla kyrkogården. Då den är öppen för
allmänheten är det ett utmärkt ställde att lära sig
om Karlstads historia och flera personligheter som
har levat i Karlstad. 

ROBERT HALVARSSON

Här är historien bakom Gamla kyrkogården

Mötesplats mellan då och nu 

BAKFICKEKULTUR. Sebastian Edman och
Gabriel Fernlöf är två av fyra gymnasiee-
lever som har skapat en broschyr för
Gamla kyrkogårdens västra del. Storle-
ken är smidig och den ryms i bakfickan. 

KULTURGRAVAR. Gamla kyrkogården rymmer ett antal så kallade kulturgravar. Gravar som är äldre än vad som vanligtvis bevaras,
men som på grund av sina särskilda egenskaper sparas till eftervärlden. 
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Välkommen till kyrkan 26 april-2 maj 2007
Svenska kyrkan
Kollekt till:
Svenska Kyrkans Unga

Domk:an: Torsd. 12 Lunchmusik. H Nor-
denborg, orgel. Efter musiken serveras
sopplunch i Församlingshuset, 25 kr. 16.30
Bibelsamtal i Församlingshuset, L Dour. 18
Mässa, M Sandström. 19 Kristen djupmedi-
tation. 18.30 Introduktion för nytillkomna.
Lörd. 13 Lördagsmusik. M Engdahl och
sång-elever från Sundstagymnasiets mu-
siklinje. Sönd. 11 Högmässa m dop, L Dour.
Ej utsändn. i Radio Solsta pga teknisk om-
byggnad. 20.30 Completorium. Onsd. 12
Mässa, K Kvarned.
Barnens Katedral/-
Kroppkärrsk:an: Torsd. 14-16 Kulturcafé.
Sönd. 10 Gtj. för små och stora, M Åhr-
ström.
Herrhagsk:an: Torsdl. 18 Ungd.mässa J
Husberg. Lörd. 15 Herrhagsträffen med
musikandakt. J-B Eriksson, sång o musik. B

Stenekas. ”Att leva i Kina”. Handelshögsko-
lestud. Lisa Liu fr Göteborg o Peking. Till-
fälle till frågor. Serv. Sönd. 18 ”Andrum för
själen” Mässa med sånger fr Taizé. J Hus-
berg. Stilla musik L Karlsson, piano. Onsd.
15 Café Herrhagen inställt.
Gruppboendet Sveagatan 10A:
Lörd. 11 ”I vårens tid” Gtj m musik. B Stene-
kas, J-B Eriksson. 
Kronoparksk:an: Torsd. 12 And-rum och
sopplunch. Sönd. 11 Gtj. med nattvard, R
Johansson. Kyrkfika. Månd. 18-20 Valborgs-
firande med vårbrasa. Musik och körer. Vår-
tal av H Nissula, Frödingskolan. Servering.
Onsd. 13 Confetti. R Johansson berättar om
E Salvador och vatten.
Norrstrands k:a: Sönd. 11 Gtj. för små och
stora, B Halvarsson. Kyrkkaffe. 18 Vara-vilja-
gtj, H Kvarnström och U Rhodén. Onsd.
8.30 Mässa, R Johansson.
Rudsk:an: Fred. 14 Fredagsträff. ”Vårtralle-
rier och sånt” med Bröderna, Nina och vän-
ner. Sönd. 14 Allsångsgtj, L Ganters.
Vikenk:an: Torsd. 10 Tal och thé. ”Inlåst

och ensam med sina egna tankar” - S Åhr-
ström berättar om Röda Korsets häktesbe-
söksverksamhet. Fred. 10 Morgonbön o
frukost. 19 Regnbågsmässa, K Johansson.
Sönd. 18 Lyrikcafé med musik. ”Visst gör
det ont när knoppar brister”. M Albertus
läser dikter av Boye, Setterlind, Lagerkvist. L
Piehl, blockflöljt. Aftonbön. Kollekt till
SKUT. Månd. 10 Morgonbön o sillfrukost.
Västerstrands k:a: Torsd. 18.30 Mässa för
Dig, B-G Anderson. Sönd. 10 Högmässogtj,
P Lundberg. Söndagsskola. Tingvalla Toner.
Kyrkvärdsinstallation. (Se annons på lörd.)
18 Psalmgtj. m B-J Leinmark, P Lundberg.
(Se annons på lörd.) Månd. 18.30 Valborgs-
mässofirande vid Himlabacken. (Se annons
på lörd.) Onsd. 8.15 Mässa, B-G Anderson.
14 Meditationspromenad o motionsrunda.
Café Vågen onsd.-torsd. 13-16, fred. 9.30-
11.30. Sopplunch onsd. 12-13.
Wåxnäs Servicehus: Torsd. 15 Andakt, B-G
Anderson.
Boda k:a: Torsd. 19 Församlingsafton. ”Så
kan det låte”. Tävling som i TV med två

körer, S Toremark. Sönd. 11 Sammanlyst till
Frykeruds k:a. Tisd. 19.30 Vårfirande. Fors-
haga manskör, tal, brasa, servering och fyr-
verkeri.
Forshaga k:a: Torsd. 19 Konf.-mässa, M
Åsman, G Sundström. Sönd. 11 Söndags-
mässa, M Åsman. Sång: M Leben. Kyrkkaffe.
Onsd. 16 Andakt på Forsgården, M Åsman.
Kyrkskjuts ring två dagar före på tel 87 00
55 kl 10-12.
Frykeruds k:a: Sönd. 11 Högmässogtj, S
Toremark.
Grava k:a: Sönd. 11 Högmässa,
S Kragh, kyrklunch. Onsd. 11 Lunchträff
”Stockholm i mitt hjärta”, M Lindner. Kyrk-
skjuts, ring Skåre Taxi 85 00 00 två dagar
innan.
Munkfors k:a: Sönd. 15 Gtj,
L Axelsson. Onsd. 9.30 Môracafé, Ransäters
Dragspelsklubb. 15
Andakt servicehuset, J Pollari Lindström. 18
Kraftkällan, J Pollari Lindström, K Bergqvist.
Nedre Ulleruds k:a: Lörd. 15.30 Andakt på
Ullerudsgdn. Forshaga Manskör. 17

Fest/Bröllopsmusik, B Andersson, orgel,
Chorus -59 sång. Sönd. 11 Musikgtj. Ps. i
2000-talet, L Nahnfeldt, L Gustafsson.
Månd. 17 Messu, L Mänttäri, i Villan. Kyrkbil:
ring Skåre Taxi 054-85 00 00 före kl 15 två
dgr innan.
Nyeds k:a: Sönd. 11 Konfirmation, Jägar-
gruppen, D Helmerson o B-G Anderson.
Månd. 21 Valborgmässofirande i Brukspar-
ken. Kyrkokören, vårtalare S Persdotter.
Närhetens k:a: Torsd. 16 Kils kyrkliga ar-
betskrets. 18 Församlingskåren. Informa-
tion av B Larsson. A Nylin underhåller. Lörd.
18 Helgsmålsbön, I Hansson. Sönd. 17 Sön-
dagsmässa, I Hansson. Onsd. 11 Elvaträf-
fen. PRO-kören sjunger in våren under
ledning av P-O Grumer.
Ransäters k:a: Sönd. 11 Gtj,
L Axelsson.
Skoghalls k:a: Sönd. 11 Konfirmation med
mässa, M Hallén.
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