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S:t Pauli mellersta kapell är utmärkt som begravningskapell när färre begravningsgäster ska samlas.

Detta kapell är kanske det vackraste
av alla kapell i Malmö. Många anhöriga
väljer att begrava sina nära och kära på
denna kyrkogård.
Kapellet uppfördes 1890 och har sedan dess restaurerats. Salom Sörensen
(1856 - 1937), var stadsarkitekt (blev det
1893) och är byggherren. Sörensen föddes i Lund där fadern var verksam som
byggmästare och arkitekt. Efter studier i
Köpenhamn och Stockholm gjorde han
en längre studieresa i Europa och etablerade sig därefter i Malmö.
När kapellet byggdes 1890 hade det
bara ett ceremonirum. Senare byggdes
det till i olika etapper med sakristia, absid, bisättningsrum och en del närbyggnader som rymmer personalrum, redskapsbodar och dylikt.

Anläggningen blev inte riktigt lyckad så
kyrkogårdsnämnden gav i uppdrag åt arkitekten Bror Thornberg att arbeta med
om- och tillbyggnad som också skulle
innefatta klocktorn.
Gröna växter, ljusa väggar en underbar
ängel i relief på väggen tittande ner över
altaret, hjälper till att ge en ljus bild över
kistan.
Madonnabilden (i sten) till vänster om altaret kallas för Meditation, är skapad av
Axel Wallenberg och förvärvades 1958.
Kruciﬁxet på altaret påminner om Honom som övervann korsdöden och lever
för att vi ska leva.

Ute på kyrkogården vilar många kända
personer, som till exempel Axel Danielsson, tidningen Arbetets grundare och redaktör, poeten Hjalmar Gullberg, Malmö
FF:s legendariske ”hövding” Erik Persson samt i minneslunden författaren Per
Wahlöö. Inom kvarter 7 är ﬂygkapten
Nils-Erik Åhréus begravd, pilot vid ﬂygkatastrofen där Dag Hammarskjöld avled 1961.
Under de vackra höga träden på kyrkogården, beläget mellan Nobelvägen och
S:t Knuts väg ﬁnns ett speciellt ”fritt” område där bland annat romernas gravar
är belägna. Stora stenmonument med
avbilder av de döda och Jesus blandas
med blommor i siden och plast.
Där samlas släktingar när sex månader
har gått och äter och dricker vid graven.
Intill dessa gravar vilar bland annat ett
par buddister.
Relief av ängel vid altaret

Frans Elmgren (1881 - 1938) har skapat
den vackra ängalbilden som ﬁnns i kapellet. Den är i gips och lera blandat. Frans
vilar på S:t Pauli mellersta kyrkogård.
Han var en otroligt skicklig konstnär och
musiker och riktade möbler samt målade i olja. Efter utbildning på Tekniska
högskolan i Malmö ﬁck han ﬂera stipendier som förde honom till utbildningar i
Danmark, Tyskland och Frankrike.
Verk av hans hand: ﬁgurer till Oscarskyrkan i Stockholm, porträtt i relief av generalfältläkare Bauer. Frans var en tusenkonstnär då han behärskade skulptur,
teckning, gjuteri, etsning och målning av
trä och metallarbete.
Han var mitt uppe i karriären när han avled. Han efterlämnade hustru och fyra
barn.

Titlar och symboler på gravstenarna säger mycket om dem som är begravda
där och deras familjer.
Grosshandlare ﬁnns det många och likaså direktörer, men även mjölkutkörare
är representerade.
Det ﬁnns också motiv på gravstenarna
såsom att någon lär haft en son med
kvinnotycke; därför är gravstenen prydd
med en mycket vacker kvinnorelief.
Stuteriägaren Carl A Schough var en berömd travträdnare i Gässie och på hans
gravsten ﬁnns en etsning av hans favorithäst Bulwark.
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