
Invigning av minnesten på Gunnar Torhamns grav i Torhamn 

den 3 september 2016 

 
Det var stor uppslutning i Torhamn när minnesstenen på Gunnar Torhamns grav skulle avtäckas på 

kyrkogården i Torhamn. Ca 80 personer kom till kyrkan och var med på ceremonin på kyrkogården 

och även på samlingen i Torhamnsgården efteråt. 

Vi samlades i vapenhuset där vi fick information om arbetet som ledde fram till dagens evenemang 

och även musik på nyckelharpa av Jessica Einarsdotter-Pecenko. Kyrkoherde Patrik Magnusson, 

komminister Leif Gustafsson och Eva-Lisa Smeds hälsade välkomna och sedan tog vi plats i kyrkan. 

När alla satt sig berättade Sven-Olof Petersson om den kyrkomålning av Gunnar Torhamn som finns i 

kyrkan och annat från Gunnar Torhamns liv.  

På kyrkogården fick vi höra mera om det arbete som arbetsgruppen (Ann-Marie Karlsson, Eva-Lisa 

Smeds och Patrik Magnusson) lagt ner och den donation av skisser och målningar som gått till 

Torhamns Samhällsförening. Sven Ekelin som är en av de äldsta i församlingen och Ingegerd Ekelin 

fick avtäcka stenen och sedan fick vi några guds ord av Patrik Magnusson och mera musik av Jessica 

Einarsdotter-Pecenko. Vid stenen planterade Monika Anglert också murgröna som Gunnar och 

Ingegerd Torhamn tyckte mycket om. 

Vid samlingen i Torhamnsgården fick vi ännu mera information av Sven-Olof Petersson om främst 

Gunnar Torhamn och hans mycket omfattande produktion i Blekinge, övriga Sverige och 

internationellt, men även om hans hustru Ingegerd och deras söner Staffan och Urban Torhamn. I 

Torhamnsgården fanns också uppsatt en stor samling av Gunnar Torhamns konstverk både från 

donationen och från privata. 

Det kom flera förslag på hur vi kan fortsätta arbetet om bygdens store son så detta är 

förhoppningsvis starten på ett större arbete. 

Här kommer lite bilder från dagen: 

Tavlor i Torhamnsgården vid invigningen av minnessten för Gunnar Torhamn 
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I vapenhuset i kyrkan 

   

   

 

Inne i kyrkan, Sven-Olof och Arne Strand berättar och Jessica spelar 
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Vid minnesstenen på kyrkogården där Eva-Lisa, Patrik och Monika berättade, Jessica 

spelade nyckelharpa och Sven och Ingegerd avtäckte stenen 
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Inne i Torhamnsgården där Sven-Olof berättade mycket om Gunnar Torhamn och hans 

familj samt att Eva-Lisa och Patrik också berättade. Mycket gott fika var där också 
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