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Rolf Balkenhausen (1850–1933) i brons. Från 1888 verkade han som apotekare i 
Norrtälje, men var dessutom under många år aktiv såväl kommunalt som i Stockholms 
läns landsting. Till sin födelsestad Sölvesborg testamenterade han ett betydande 
belopp. Hans hustru Anna Balkenhausen förvaltade efter makens död den resterande 
förmögenheten, som hon i enlighet med hans önskningar till större delen donerade till 
Norrtälje stad. 
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Monumental minnesvård över Rolf 
Balkenhausen på slottskyrkogården. 
"Tacksam fädernestad reste vården". 

I brons och huggen sten till minne av John 
Balkenhausen (1854–1907) på 
slottskyrkogården. "Vården reste i tacksam 
hågkomst Sölvesborgs stad". John övertog 
och drev sin faders affärsrörelse vidare till 
sin bortgång. 

Gemensam minnessten för de tre systrarna 
Olga, Hildegard och Ebba Balkenhausen 
på slottskyrkogården. "Tacksam fädernestad 
reste vården". 

Olga (1855–1881) avled i unga år. 
Hildegard (1844–1939) var bland de första 
kvinnorna i Sverige, som avlade 
telegrafistexamen. Från 1865 var hon 
föreståndare för telegrafstationen i Simrishamn, tills hon 1902 flyttade till sin syster 
Ebba (1858–1939) i Malmö. Liksom många av sin tids unga kvinnor förestod Ebba i 
många år sin föräldrars hem och flyttade först vid 49 års ålder från födelsestaden. 
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Med början 1907 skulle syskonen Balkenhausen genom flera generösa donationer 
visa sin minnesgodhet mot sin hemstad. Av donatorerna var det emellertid endast John 
Balkenhausen, som fram till sin bortgång var bosatt i Sölvesborg. 

Till denna månghövdade syskonskara hörde också Jeannette (1845–1905), 
sjökaptenen och skeppsredaren Thor (1852–1912), sjökaptenen Fritz (1847–1927) och 
affärsmannen Ernst (f. 1856).  

Den nuvarande Syskonen Balkenhausens samfond bildades 1992 via en 
sammanslagning av de enskilda donationerna för att användas för samma ändamål 
som ursprungligen hade föreskrivits, "till nyttigt, förskönande eller välgörande 
ändamål inom före detta Sölvesborgs stad". Dock inte för "minskning av skatter, 
höjning av tjänstemans förmåner, betalning av skulder, gäldande av förut beslutade 
företag samt anslag eller bidrag till socialistiska-, arbetare- eller nykterhetsföreningar 
eller till ändamål, som utgör syften för nämnda slags föreningar”. 

Ask och Embla på S:t Valentins dag 2017; en uppskattad symbol för staden och ett 
vältaligt, konkret vittnesbörd om syskonen Balkenhausens intentioner med sin 
generösa donation till sölvesborgarnas fromma.
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