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I Balkenhausens salong. Grosshandlare Anders Wilhelm Balkenhausen jämte hustrun 
Betty Calla Europhsyne (f.d. Svanlund) sitter båda här bekvämt i hemmets lugna vrå 
på det åldrade parets guldbröllopsdag 1891. 

A.W. Balkenhausen (1813–1902), donatordynastins 
grundare och  självskrivne huvudman, i sin fulla 
krafts dagar. Han var född i Köpenhamn och gjorde 
som grossist i Sölvesborg från 1834 stora förtjänster 
på handel med framför allt råsprit. Av den stora 
förmögenhet, som han lämnade i arv till sina barn, 
kom en betydande del att doneras till Sölvesborgs 
stad. 
Hans föräldrar, bokbindaren Didrik Wilhelm 
Balkenhausen och hans hustru Anne Grethe (född 
Wienqvist) flyttade redan 1798 från Lund till 
Danmark. Denna släktgren torde i varje fall från 
1600-talet haft sina rötter i Lunds domkyrko-
församling, där Anders farfar Wilhelm Didriksson 
Balkenhaus var verksam som mästerskomakare. 
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Calla Balkenhausen (1821–1906), sin makes 
och stora familjs stabila postament. Hon var 
syster till den i Sölvesborg framgångsrike 
apotekaren Per Christoffer Svanlund och i 
likhet med honom född och uppvuxen i 
Ronneby. 

Grosshandlaren står, nästan som kejsar 
Napoleon, upp med lite stöd av stolen där 
hustrun lugnt förblir sittande på parets 
diamantbröllopsdag den 22 oktober 1901. 

Sölvesborgs-Postens utskickade 
meste stjärnreporter var givetvis 
hela dagen i händelsernas centrum 
med sitt anteckningsblock och sin 
blyertspenna i högsta hugg: 

"Den sällsynta högtidligheten satte 
hela staden i feststämning. Redan 
tidigt på morgonen såg man 
svenska flaggan vaja från offentliga 
och enskilda byggnader och 
fartygen i hamnen voro klädda i 
festskrud. Vid middagstiden afgick 
från Rådhuset en deputation från 
Magistraten och Stadsfullmägtige till 
jubilarernas bostad för att lyckönska 
det åldriga paret...Till festmiddagen 
voro inbjudna ett hundratal 
personer. Verser, för tillfället 
affattade, upplästes, messingsmusik 
och tal omvexlade under den 
stämningsfulla samvaron. 
Jubilarerna voro ganska krya och 
gemytliga trots sin höga ålder".
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