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STARRKÄRR. Nästa 
vecka hoppas kyrko-
gårdsvaktmästaren 
Håkan Svensson på att 
vintern ska ha släppt 
taget så att vårblom-
morna kan planteras på 
kyrkogården. 

Livet och döden gör 
sig ständigt påminda 
medan han ser efter 
såväl byggnader som 
sorgsna själar.

Det är torsdag förmiddag 
och Håkan Svensson förbe-
reder en begravning i kapel-
let. Röda och gula rosor 
pryder en vitmålad kista. 
Tomma stolsrader väntar på 
anhöriga som ska ta ett sista 
farväl. Han blickar ut över 
kyrkogården som ligger ljus 
under vårsolen. En majestä-
tisk ek kastar skugga över en 
välkrattad familjegrav. 

Igår deltog Håkan i män-
niskors sorg vid en begrav-
ning, två urnsättningar och 
lika många själaringningar. 

– Man vänjer sig aldrig. 
Den dagen man inte längre 
berörs av att vara kyrkvakt-
mästare, då ska man sluta. 
Empati är något man måste 
ha i mitt arbete. 

Ibland gräver han en grav 
för någon yngre än honom 

själv. Att tillåta sig att känna 
och samtidigt vara ett stöd 
är det inte alla som klarar 
av. Sorgen får ta sin plats, 
precis som glädjen, därför 
är lyhördhet något som han 
värderar högt. 

– Det mänskliga mötet, 
som man brukar säga, är en 
stor del av mitt arbete och 
fastän det är mycket sorg 
inblandat så är det väldigt 
trevligt att träffa människor. 
Däremot börjar jag själv 
aldrig prata med någon, 
utan väntar tills de tar första 
steget, eftersom jag inte vet 
var de befinner sig och vad de 
vill prata om. Det är viktigt 
att vara flexibel och hjälp-
sam.

Stort jaktintresse
Han berättar att han redan i 
skolåldern tog väldigt illa vid 
sig när någon blev retad eller 
slagen och han stod upp för 
de svaga. 

– Det värsta jag vet är 
översittare som trycker ner 
andra människor. Livet är för 
kort för det. 

För ett par år sedan hade 
han även hand om bröllop 
och dop, ljusa kontraster till 
allt det mörka, men nu är det 
enbart begravningar.

– Det kan jag sakna ibland, 

men jag saknar inte att köra 
tre mil en lördag för att vara 
här i en timme och sedan åka 
lika långt tillbaka.

Hemma i Koberg har han 
nämligen fullt upp med att ta 
hand om sina 20 jakthundar. 
När jaktsäsongen börjar i 
september är han den förste 
att ge sig ut på vildsvinsjakt 
på Koberg. 

Att han har så många 
hundar beror på att han inte 
har hjärta att ta bort de gamla 
som inte längre kan följa med 
på jakt. men som fortfarande 
är pigga. 

Fler besökare
– Jag har en byggt en 2200 
kvadratmeter stor utegård 
till dem, eftersom jag inte 
hinner gå ut och rasta alli-
hop, berättar han.

Håkan tycker mycket 

om sitt arbete som kyrko-
gårdsvaktmästare, men det 
gäller att vara en allkonstnär. 
Gravar ska grävas och blom-
mor planteras, fastigheten 
ska underhållas, gräs ska 
klippas och träd beskäras. 

Under vinterhalvåret står 
verkstadsarbete på schemat 
när alla maskiner ska servas 
och renoveras för att vara i 
toppskick inför sommarsä-
songen.   

På Starrkärrs kyrkogård 
finns omkring 2000 gravar, 
varav 300-400 som under-
hålls av församlingen genom 
gravrättsavtal.

– Andra veckan i april 
brukar vi plantera vårblom-
mor, men i år får vi vänta 
ytterligare någon vecka 
eftersom det fortfarande är 
60 centimeter tjäle i marken. 

Vintern kan dock inte 
hindra gravsättningarna, som 
sker året om. Innan graven 
kan grävas tinas marken med 
ett värmetråg som läggs ut 
ett dygn i förväg. 

Med våren och sommaren 
kommer också besökarna 
tillbaka till kyrkogården för 
att plantera blommor och 
vattna vid sina anhörigas 
gravar.

– Under sommaren kan vi 
ha upp till 100 personer på 
en dag som kommer hit för 
att vattna. 

Dagens begravning börjar 
närma sig och Håkan ska gå 
och byta om från de mörk-
blå vaktmästarkläderna till 
kostym, men först ska flag-
gan hissas.

Han vinkar hejdå och 
joggar sedan med lätta steg 
genom allén.

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Månsidig. Håkan Svens-
son, kyrkogårdsvaktmäs-
tare främst i Starrkärr- och 
Kilanda kyrka, gör allt från 
att klippa gräs till att ordna 
inför begravningar.

Hundvän. Vid sidan om sitt arbete i kyrkan har Håkan ett stort jaktintresse och äger inte 
mindre än 20 jakthundar.

– Kyrkogårdsvaktmästaren Håkan 
Svensson är en allkonstnär
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Hos oss får du bäst betalt!
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