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Fylld prick anger period för uppförande.

Inre ring anger period för eftermedeltida 
ombyggnad av långhus/kor.

Yttre ring anger period för eftermedeltida  
tillbyggnad av korsarmar.

Exempel: medeltida kyrka, ombyggd i 
långhus/kor 1760–1860,  tillbyggd med 
korsarmar1760–1860.

Medeltiden

1550–1760

1760–1860

1860–1950

Osäker

Perioder

Vid medeltidens slut fanns 27 kyrkor i Blekinge. Av 
de nuvarande 39 församlingskyrkorna, äldre än 1950, 
är dock flertalet helt eller delvis uppförda efter 1760. 
Bakgrunden till det omfattande nybyggandet på den 
blekingska landsbygden var den stora folkökningen 
under främst 1800-talet, vilket framtvingade beslut 
inte bara om större kyrkorum utan också om ett 
flertal församlingsdelningar. De återstående medeltids-
kyrkorna utgör en liten men välbevarad grupp. Här 
ingår också stadskyrkorna i Ronneby och Sölvesborg. 
Utmärkande för landskapet är likaså de stora och väl-
bevarade barockkyrkorna i de under 1600-talets slut 
nyanlagda städerna Karlshamn och Karlskrona. På 
rapportens baksidan återges en något förenklad kart-
bild över församlingskyrkorna i hela riket.

Blekinges församlingskyrkor 1950
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 Fylld prick anger period för uppförande. 

Inre ring anger period för eftermedeltida 
ombyggnad av långhus/kor. 

Yttre ring anger period för eftermedeltida 
tillbyggnad av korsarmar. 

Exempel: medeltida kyrka, ombyggd i 
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korsarmar1760–1860. 
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1760–1860 
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Osäker 

Perioder 

Blekinges församlingskyrkor 1950 
Vid medeltidens slut fanns 27 kyrkor i Blekinge. Av 
de nuvarande 39 församlingskyrkorna, äldre än 1950, 
är dock flertalet helt eller delvis uppförda efter 1760. 
Bakgrunden till det omfattande nybyggandet på den 
blekingska landsbygden var den stora folkökningen 
under främst 1800-talet, vilket framtvingade beslut 
inte bara om större kyrkorum utan också om ett 
flertal församlingsdelningar. De återstående medeltids-
kyrkorna utgör en liten men välbevarad grupp. Här 
ingår också stadskyrkorna i Ronneby och Sölvesborg. 
Utmärkande för landskapet är likaså de stora och väl-
bevarade barockkyrkorna i de under 1600-talets slut 
nyanlagda städerna Karlshamn och Karlskrona. På 
rapportens baksidan återges en något förenklad kart-
bild över församlingskyrkorna i hela riket. 
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Förord
 

Sveriges 3 700 kyrkor är en väldig skatt av byggnader och föremål som ger karaktär 
åt landskapet och speglar historien. De talar till oss om de eviga livsfrågorna. Det 
är ett levande kulturarv som förvaltas av Svenska kyrkan genom dess församlingar. 
Kulturmiljövården ska bistå med kunskap och anvisningar om hur kulturarvet ska 
vårdas och skyddas och om hur det kan brukas. Kunskap behövs om varje enskild 
kyrka, men också om det samlade kyrkobeståndet i dess helhet. Det krävs överblick 
över hur kyrkorna tillkommit, förändrats och präglats av sin tid och sina socken
bor, och över hur de hänger samman med det omgivande landskapet. När vi har lik
formiga basuppgifter om samtliga kyrkor och deras miljöer kan vi göra jämförelser 
och urskilja det unika, det typiska och det märkliga. 

Kunskapen om de svenska kyrkorna och kyrkomiljöerna har hittills varit 
mycket ojämn. Vi har vetat mycket om en del och alltför litet om många. Genom 
projektet sockenkyrkorna. kulturarv och bebyggelsehistoria, som arbetat 
med generöst stöd från Riksbankens Jubileumsfond under åren 1996–2001 har 
kunskapsläget nu förbättrats betydligt. Projektets forskare – konstvetare, kultur
geografer och religionsvetare från tre universitet – har samarbetat med Sveriges 
Kyrkor vid Riksantikvarieämbetet. Projektets resultat görs nu tillgängligt genom en 
serie rapporter och genom faktauppgifter som läggs in digitalt i Kulturmiljövårdens 
bebyggelseregister. Materialet blir en värdefull kunskapskälla för kulturmiljövår
den och för de församlingar, samfälligheter och stift som förvaltar det kyrkliga 
kulturarvet, liksom för alla andra som intresserar sig för våra kyrkor och deras 
samband med bebyggelseutvecklingen och landskapet. 

Erik Wegræus 

Riksantikvarie 
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Inledning
 
av Ingrid Sjöström och Marian Ullén 

Forskningsprojektet sockenkyrkorna. kulturarv och bebyggelsehis
toria presenterar i denna rapport en sammanfattande översikt av kyrko
byggandet i landskapet Blekinge från medeltiden till 1950. Rapporten är en
del i en serie där samtliga landskap ingår. Projektresultaten kommer även att
redovisas i en tryckt volym om kyrkorna i hela landet, samt genom uppgifter
som i samarbete med Riksantikvarieämbetet görs tillgängliga via Internet. 

sockenkyrkoprojektet 
Det tvärvetenskapliga projektet sockenkyrkorna har med stöd från 
Riksbankens Jubileumsfond pågått 1996–2001. Anslaget förvaltas av Riks-
antikvarieämbetet. Projektet har som mål att behandla Sveriges kyrkor 
byggda före 1950, med tonvikt på de ca 2 600 församlingskyrkorna. Kyr
korna och deras närmiljö studeras både som element i landskapet och i 
bygden, och som byggnadsverk och kyrkorum. Projektet behandlar alltså i 
första hand de huvudkyrkor som kan knytas till kända socknar och försam
lingar. Socken och församling används här som synonymer och avser den 
minsta territoriella enheten inom Svenska kyrkan. 

Ett huvudsyfte för projektet har varit att behandla den totala kyrko
byggnadsverksamheten i riket och att kartlägga även de nu försvunna eller 
ruinerade kyrkorna. Studierna fokuserar dels etableringsskedet – när och 
var byggdes den första kyrkan – dels den fortsatta församlingshistorien 
med kyrkans om- och nybyggnadsfaser. Alla större förändringar som för
samlingskyrkorna genomgått från sin tillkomst och framåt noteras. Genom 
denna inventering får man en inte tidigare klarlagd bild av den väldiga 
arbets- och resursinvestering som sockenborna satsat på sina kyrkor. Påfal
lande är de stora variationerna både över tid och mellan olika regioner. Det 
går att urskilja regionala kulturgränser som inte alltid sammanfaller med 
de administrativa gränserna. Byggnadsaktivitet och regionala skillnader 
åskådliggörs genom kartserier och diagram. 

I projektet belyses även kyrkobyggnaderna och deras närmaste omgiv
ning ur ett samhälleligt och miljömässigt perspektiv. Hur har kyrkorna 
inpassats i landskapsbilden och i vilken relation står de till övrig bebyg
gelse? Särskilt uppmärksammas de kyrkligt anknutna byggnaderna, som 
prästgårdar, skolor och församlingslokaler. Den svenska kyrkbyn har 
internationellt sett sina specifika karaktärsdrag bl.a. genom att den oftast 
saknat centrala funktioner utöver de rent kyrkliga. Projektet har stickprovs-
mässigt undersökt hur stor del av dessa miljöer som ännu är bevarade, samt 
vilka regionala särdrag i kyrkomiljöerna som kan knytas till allmänna geo
grafiska strukturer i landet. 
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Projektets forskare är arkitekturhistoriker, konstvetare, kulturgeografer 
och religionsvetare. Tillsammans har vi sökt teckna bakgrund och orsaks
sammanhang till kyrkobyggandet och till kyrkornas lokalisering, utform
ning och användning. Kyrkorna speglar ambitioner, idéer, tillgång – eller 
brist – på kompetens, material och resurser. Kyrkorna är scener för kyrk
ligt liv och religiös gemenskap, men också för relationer inom och mellan 
sociala grupper. Kyrkorna fungerar som offentliga rum och informations
centra. Lokalsamhällets värld möter här överhetens, genom kungörelser, 
påbud och impulser från läns- och stiftsstäder eller från huvudstaden. 

Projektet har i samarbete med Riksantikvarieämbetets registerenhet 
tagit fram basuppgifter för varje kyrkomiljö och kyrka. Där ingår uppgifter 
om församlingsutveckling, befolkningstal (för åren 1805, 1900 och 1995),
kyrkans läge, byggnadshistorik och viktigare egenskaper. De metodiska 
överväganden som styrt faktainsamlingen kommer att redovisas i en sär
skild rapport. En digital planritning, med tolkade byggnadsetapper, har 
också tagits fram för var och en av de befintliga församlingskyrkorna. Ett 
urval av planerna återges i landskapsrapporterna. Källorna har utgjorts av 
tillgänglig litteratur samt ritningar, akter, fotografier och annat arkivmate
rial i Antikvarisk-topografiska arkivet i Stockholm (ATA). Många kyrkor, 
dock ej alla, är besökta och studerade på plats av en eller flera projekt-
medarbetare. 

Detta basmaterial ligger till grund för landskapsrapporternas översikts
texter, kartor, tabeller, diagram och planritningar. De är utförda efter en
enhetlig mall för alla landskapsrapporter, för att möjliggöra jämförelser. I takt
med att landskapsrapporterna publiceras kommer basmaterialet att göras till
gängligt via Kulturmiljövårdens bebyggelseregister (www.raa.se/bebygg). 

Med den väldiga mångfald och rikedom som kyrkorna visar i gestalt
ning, inredning och inventarier måste projektet med nödvändighet arbeta
översiktligt. Tendenser och utvecklingslinjer analyseras och belyses med
valda exempel. Många detaljfrågor och specialproblem återstår att be
handla; att visa på forskningsbehov och uppslag till fördjupade studier 
är en viktig sidofunktion för projektet. Projektet välkomnar påpekanden, 
kompletterande upplysningar och annat informationsutbyte och kontakter 
kring rapporten. 

blekinges kyrkor 
Blekinge är till ytan ett av landets minsta landskap. De socken- och för
samlingskyrkor som bildar underlag för rapportens kartor, tabeller och 
diagram är 40 till antalet och omfattar de församlingar som 1950 fanns i 
landskapet. Antalet församlingar är i dag 39. Vid medeltidens slut fanns 27
kyrkor i landskapet. Den stora befolkningsökning som inleddes i slutet av 
1700-talet och fortsatte under 1800-talet medförde emellertid ett mycket 
omfattande nybyggande som nästan helt förändrade kyrkolandskapet. Av 
de medeltida kyrkorna är endast sex helt bevarade. Även de rivna medel
tidskyrkorna behandlas i rapporten som därmed omfattar 61 kyrkobygg
nader. 

Kyrkorna i Blekinge blev tidigt föremål för forskning och landskapet 
är det enda som i sin helhet behandlats i Sveriges Kyrkor, konsthistoriskt 
inventarium. Kyrkobeskrivningsarbetet påbörjades 1912–15 av William
Anderson, och den första delen, som omfattar Östra härad, utkom 1926. 
De båda övriga häradernas kyrkor publicerades 1932 och 1941 och följdes 
senare av beskrivningar av samtliga stadskyrkor. William Anderson avled 
1939 och hans stora insamlade forskningsmaterial bearbetades därefter av 
Lars-Göran Kindström, Armin Tuulse och Sigurd Curman. 1961 utgavs
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slutligen en översikt av landskapets kyrkokonst, utarbetad av Armin Tuulse. 
I det inom Sveriges Kyrkor 1984 påbörjade inventerings- och forsknings
projektet om den nyklassicistiska kyrkan i Sverige ingår de blekingska kyr
korna tillsammans med de skånska i den 1989 publicerade Kyrkobyggnader
1760–1860, del 1. 

Landskapets kyrkor, som vanligen främst förknippas med de välbeva
rade medeltidskyrkorna i t.ex. Hjortsberga och Edestad och de magnifika 
barockkyrkorna i Karlskrona, är alltså utförligt behandlade i serien Sve
riges Kyrkor. De tidiga beskrivningarna är dock oftast knapphändiga och 
senare restaureringar och byggnadshistoriska undersökningar har tillfört 
nya kunskaper. Aktuell forskning, framför allt inom medeltidsarkeologi och 
dendrokronologi, har också delvis förändrat bilden av kyrkolandskapets 
framväxt. För Sockenkyrkoprojektets del har det varit viktigt att med hjälp 
av den samlade forskningen försöka ge en helhetsbild av det blekingska 
kyrkobyggandet genom århundradena, och att peka på betydelsen av de 
kulturgeografiska förutsättningarna, befolkningsutvecklingen och också 
det historiska skeendets roll i kyrkobyggandets utveckling och karaktär. En 
sammanställning av viktigare litteratur återfinns i slutet av rapporten. 

Blekinge utgjorde fram till 1658 ett gränsområde mellan Sverige och 
Danmark, vilket innebar återkommande krigshärjningar men också ömse
sidiga influenser. När det gäller influensflödet återstår intressanta fråge
ställningar för fortsatt forskning. Likaså gäller detta försvenskningsskedets 
förändringar av kyrkorum och inredning. Åtskilliga inredningsdetaljer och 
inventarier från 1600- och 1700-talen har bevarats och kan belysa också 
den lokala hantverkstradition som uppstod i anslutning till utbildningen 
av hantverkare och bildhuggare vid skeppsvarven i de nyanlagda städerna 
Karlshamn och Karlskrona. 

Föreliggande landskapsrapport inleds av en presentation av kyrkorna 
i landskapet ur ett kulturgeografiskt perspektiv. De följande fyra kapitlen 
är kronologiskt upplagda, indelade efter de perioder som projektet arbetar 
med: medeltiden (uppdelad i äldre och yngre medeltid), 1550–1760, 1760– 
1860, 1860–1950. Restaureringar från 1800-talets slut till nutid behandlas 
i ett särskilt kapitel. 

Tidsgränserna är upprättade av praktiska skäl för att grovt kunna sor
tera materialet. Rapporten avslutas med en sammanfattande karakteristik 
av landskapet Blekinges kyrkor, med tonvikt på det för landskapet typiska 
i relation till landet i övrigt. 

Sockenkyrkoprojektet har även undersökt bevarade bänklängder i 
landet för att kartlägga de olika principer som varit vägledande för fördel
ningen av platser i bänkarna. Undersökningen har utförts av Margareta 
Kempff Östlind. Bänklängder finns bevarade från endast sju av Blekinges 
socknar, och det är därför svårt att dra säkra slutsatser ur materialet. I de 
bevarade längderna är det hemmanets storlek som har varit utslagsgivande 
för placeringen. Den tidigaste längden är från Tving år 1643, den sista är 
daterad 1866 och hör till Karlshamn. Flertalet längder härrör från mitten 
och senare delen av 1700-talet. Bänklängdsmaterialet för hela riket finns 
sammanställt i en särskild rapport. 

Arbetet med rapporten har skett i kontakt med Blekinge läns antikvariska
expertis. Kyrkoantikvarier vid länsstyrelse och länsmuseum har beretts till
fälle att läsa översiktstexterna och ta del av basmaterialet. Vi har fått värde
fulla synpunkter och påpekanden, för vilka vi framför ett varmt tack. 
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Kyrkan i landskapet
 
av Kristina Franzén 

Administrativ och kyrklig indelning 
Senast omkring 1070 kodifierades riksgränsen mellan de svenska och 
danska rikena. I äldre Västgötalagen, vilken tillkom kort efter 1280, nämns 
också gränsförrättningen mellan det dåvarande Sverige och de danska 
landskapen Skåne och Blekinge. Under en kort period, 1332–1360, hörde 
landskapet till Sverige men återfördes sedan under dansk överhöghet. Först 
i samband med freden i Roskilde 1658 kom Blekinge att varaktigt tillhöra
det svenska riket. 

Området var redan från dansk tid indelat i fyra härader: Listers, Västra 
(Bräkne), Medelstads samt Östra härad. Indelningen hade sin grund i de 
redan under äldre medeltid omtalade danska Kongeleven med husabyar i 
Hoby, Ronneby och Lösen. Häradet längst i väster – Lister – räknades till 
Skåne och kom först senare att tillhöra Blekinge. 

Blekinge län bildades 1683, tre år efter residensstaden Karlskronas 
grundande. Det är landets till ytan minsta län och dess gränser sammanfal
ler med landskapets. Länet omfattade år 2001 fem kommuner: Karlshamn, 
Karlskrona, Ronneby, Sölvesborg och Olofström. 

I kyrkligt avseende har Blekinge alltid tillhört Lunds stift. I landskapet 
fanns vid medeltidens utgång 27 sockenkyrkor. De första kyrkorna uppför
des i odlingsbygderna innanför kustremsan. Förändringar både vad gäller 
sockenstruktur och sockennamn har ägt rum under årens lopp. Nya sock
nar tillkom under 1600-talet i skogstrakterna, där Backaryd blev den första 
1640 efter det att ett kapell uppförts 1630. Jämshögs socken räknades fram 
till 1639 till Skåne och ända till 1865 hörde annexet Nässum i Villands 
härad i Skåne till Jämshögs pastorat; därefter delades pastoratet och en 
bättre överensstämmelse mellan pastorat och landskapsgräns erhölls. En 
namnförändring skedde då Avaskär år 1600 bytte namn till Kristianopel 
(se nedan). 

I samband med befolkningsökningen under 1700-talet anlades i de 
medeltida församlingarnas norra skogsbygder nya kapell: Eringsboda 1736
(Tvings pastorat), Öljehult 1753 (Bräkne-Hoby pastorat), Sillhövda 1766
(Fridlevstads pastorat). Emellertid skedde även sockensammanslagningar: 
Lyckeby (ursprungligen Lyckå) församling uppgick i Lösen 1742. År 1750
fanns 30 församlingar i landskapet (fig. 5). 

Genom den fortsatt ökande befolkningen under 1800-talet kom de ovan
nämnda kapellagen att få sockenstatus (fig. 3). Ytterligare några socknar
tillkom i skogsbygderna: Kyrkhult bröts ur Jämshög 1865 och Ringamåla ur
Asarum 1883. Sillhövda blev egen socken 1846, Öljehult 1859 och Erings
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boda 1870. Hasslö, utanför Karlskrona, bröts ur Förkärla 1886. Socken-
och församlingsnamnet Hoby ändrades 1885 till Bräkne-Hoby. 

År 1905 tillkom Flymen i norra delen av Augerum. Därefter har i stort 
sett sockenindelningen varit stabil till våra dagar. Pastoratsstrukturen har 
dock förändrats och tidigare självständiga socknar, speciellt i skärgården, 
ingår nu i städernas pastorat. År 1950 fanns i landskapet 40 församlingar.
Ingen församling har därefter tillkommit (tab. 1, fig. 1). Sölvesborgss lands
församling, som tillkom 1868, men saknade egen kyrka, återgick däremot 
1951 till Sölvesborgs stadsförsamling. 

Landskapsbild – topografisk indelning 
Blekinge gränsar i väster till Skåne, i norr till Småland samt i öster och 
söder till Östersjön. Landskapet är i sin helhet en utlöpare av det sydsven
ska höglandet. Trots sin ringa yta (2 941 km2) uppvisar landskapet en 
mångskiftande topografi. Fem särpräglade regioner kan urskiljas: Lister-
landet, kustbygden, skärgården, dalbygden samt skogsbygden (fig. 2). 

Längst i väster möter en lätt böljande fullåkersbygd – Listerlandet. 
Odlingsbygdens areella omfattning är som störst kring Sölvesborg. Här 
finns bördiga och lätta jordar som nyttjas för potatis-, jordgubbs- samt 
spannmålsodling. På sina håll går urberget i dagen som tydligt avgränsade 
höjder. Gårdarnas stora ekonomibyggnader i gråsten erinrar om närheten 
till Skåne. Längst i väster bildar det bokskogsklädda Ryssberget en mäktig 
ridå mot detta landskap. 

Längs Blekingekusten framträder mot öster allt tydligare smala sprick-
dalar i vilka vattendragen leds ner mot kusten. De största åarna är Mör
rums-, Mie-, Ronneby-, Nättraby- och Lyckebyån, alla med källsprång långt
uppe på den småländska högplatån. I dessa nästan fullt uppodlade kustbyg
der avbryts vegetationsrika dalstråk och slätter av varierande vidd abrupt
av högre belägna partier med berg i dagen. Längre mot öster minskar åter
reliefen; skiljelinjen går ungefär i höjd med Jämjö. Den frodiga lövskogs

3 

4 

1 

5 

2 

Fig. 2. Topografisk indelning. Utifrån
naturgeografiska och odlingsmässiga
förutsättningar kan Blekinge indelas i
fem regioner, markerade med streckad
linje: 1. Listerlandet. 2. Kustbygden.
3. Skärgården. 4. Dalbygden. 5. Skogs
bygden. 
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Fig. 1, tab 1. Blekinges församlingar 
1950. Församlingarna är betecknade 
med siffror och kan avläsas i tabel
lerna till höger. 

Rapportens kartor visar antingen 
1750, 1800, 1850, 1900 eller 1950 
års församlingar (ritade efter nuva
rande gränser), beroende på kartans 
innehåll. Kartor som visar medeltida 
förhållanden baseras på 1750 års för
samlingar.  

Sockenetablering

Medeltid 1500-tal 1600-tal 1800-tal 1900-tal

Fig. 3. I de långsträckta  medeltida 
socknarnas skogsbygder tillkom med 
början under 1600-talet kapellag som 
senare utbröts ur moderförsamling
arna och bildade egna socknar. Egna 
församlingar bildade också de på 
1600-talet nyanlagda städerna Karls
hamn och Karlskrona. Under 1800
talet tillkom nya församlingar även i 
Karlskrona skärgård. Dateringar efter 
Sveriges församlingar genom tiderna, 
RSV, 1989. 

Församlingar förtecknade i 
nummerordning 

Församlingar förtecknade i 
bokstavsordning 
11 Asarum 

35 Aspö 

30 Augerum 

17 Backaryd 

16 Bräkne-Hoby 

22 Edestad 

10 Elleholm 

19 Eringsboda 

31 Flymen 

25 Fridlevstad 

24 Förkärla 

5 Gammalstorp 

34 Hasslö 

21 Hjortsberga 

13 Hällaryd 

38 Jämjö 

6 Jämshög 

12 Karlshamn 

29 Karlskrona 

39 Kristianopel 

7 Kyrkhult 

23 Listerby 

33 Lösen 

1 Mjällby 

9 Mörrum 

28 Nättraby 

32 Ramdala 

8 Ringamåla 

18 Ronneby 

27 Rödeby 

26 Sillhövda 

37 Sturkö 

2 Sölvesborgs Lands 

3 Sölvesborgs Stads 

36 Tjurkö 

40 Torhamn 

20 Tving 

4 Ysane 

14 Åryd 

15 Öljehult 

 
1 Mjällby 

2 Sölvesborgs Land

3 Sölvesborgs Stad

4 Ysane 

5 Gammalstorp 

6 Jämshög 

7 Kyrkhult 

8 Ringamåla 

9 Mörrum 

10 Elleholm 

11 Asarum 

12 Karlshamn 

13 Hällaryd 

14 Åryd 

15 Öljehult 

16 Bräkne-Hoby 

17 Backaryd 

18 Ronneby 

19 Eringsboda 

20 Tving 

s 

s 

21 Hjortsberga 

22 Edestad 

23 Listerby 

24 Förkärla 

25 Fridlevstad 

26 Sillhövda 

27 Rödeby 

28 Nättraby 

29 Karlskrona 

30 Augerum 

31 Flymen 

32 Ramdala 

33 Lösen 

34 Hasslö 

35 Aspö 

36 Tjurkö 

37 Sturkö 

38 Jämjö 

39 Kristianopel 

40 Torhamn 

vegetationen ersätts efterhand av en allt kargare natur. Martallsbevuxna 
sandhedar och sandstränder avlöses slutligen av havsbandets klipphällar. 
Kustlinjen i öster är tämligen jämn och utgörs till stor del av flacka sand
stränder, på sina håll med ännu hävdade ängsmarker. Innanför denna, i syd
ost, ligger Blekinges näst största sammanhängande odlingsbygd, Ramdala
slätten. 

Den södra skärgården är den del av landskapet där inlandsisen satt tydli
gast spår; här förekommer områden med blockrik morän, men det är de sli
pade rundhällarna som ger skärgården dess karaktärsdrag. I den östra delen 
av innerskärgården finns flera större öar, ofta relativt höga. Flera har en fast 
befolkning och har tidigare bildat egna församlingar och kapellag. De vind
pinade sydvästsidorna kontrasterar mot skyddade dälder på öarnas läsidor. 

Norr om kustremsans odlingsbygder möter en dalbygd där reliefen ökar 
och dalgångarna blir trängre. I väster går gränsen mellan dalbygderna och 
skogsbygderna ungefär mitt i Jämshögs socken. Den följer sedan ungefär en 
linje österut över Ringamåla kyrka och längs sockengränsen mellan Bräkne-
Hoby och Öljehult för att fortsätta över Backaryds kyrkby och sedan vika 
norrut mot Sillhövda kyrkby. Därefter följer den i stort sockengränsen mot 
sydost och skär Rödeby socken för att åter vika norrut mot Flymens kyrka. 
Trakterna längst i öster ansluter till södra Mörebygden. 

I norr övergår dalbygden i täta barrskogsområden där de för södra Små
land karaktäristiska stenbundna skogsbygderna tar vid. Reliefen minskar 
åter. I skogsbygderna påträffas magra, enbevuxna blockrika hagmarker 
omväxlande med tät granskog. Här har även funnits gott om bok, men 
denna har praktiskt taget helt försvunnit till följd av tidigare generationers 
svedjebruk och pottasketillverkning. Dessa trakter är de mest glesbefol
kade i Blekinge. Skogsbruk och boskapsskötsel har varit huvudsakliga 
näringskällor och kontakterna med Smålandsbygderna täta. 

Hoby skog i landskapets mitt utgjorde länge en kulturgräns mellan 
Danmark-Skånerelaterade företeelser i väst och Småland-Ölandrelaterade 
kulturyttringar i öst. Så har t.ex. väster om denna skiljelinje byggnader i 
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korsvirke- och skiftesverk varit vanliga. I öster var den sydgötiska ryggås
stugan med sina höga häbbare allmän. Även i klädedräkt, husgeråd och 
matkultur fanns uttalade skillnader. Också i religiösa sammanhang blev 
denna gräns tydlig. De starka väckelserörelserna under 1800-talet tog sig 
olika uttryck i landskapets västra och östra delar. I väster fanns tidiga och 
täta kontakter med väckelsen i Skåne, men i allmänhet förblev man kyrkan 
trogen. Österut, och speciellt i kustsocknarna, kom de nya religiösa ström
ningarna att leda till en stark uppslutning kring de frikyrkliga organisatio
ner som bildades (Stobaeus 1997). 

Bebyggelsehistoria 
Stenåldern har avsatt rikliga spår i form av boplatser, främst längs den 
forna strandlinjen. Kolonisationen spreds efter hand från kustbygderna mot 
skogarna i norr. Innerskärgården var tidigt nyttjad, medan den yttre skär
gården samt strandremsan i öster förefaller senare koloniserade än dalbyg
derna. Bronsåldern uppvisar monumentala gravhögar i landskapets västra 
del samt rösen i de centrala och östra delarna, ytterligare ett uttryck för 
den kulturgräns som Hobyskogen tidigt bildade. Det tidigare ambulerande 
livet upphörde under yngre järnålder, då bebyggelsen blev stationär. Järn-
åldersgravfält förekommer i anslutning till många av dagens byar. I Hjorta
hammar i Förkärla socken samt i anslutning till Hjortsberga kyrka finns 
gravfält av imponerande mått. Med sin blandning av högar samt skeppsfor
miga, treuddiga och kvadratiska stensättningar är de typiska för Blekinges 
järnålder. Att innerskärgården var viktig visar de pålspärrar som påträffats 
vid inloppet till flera vikingatida hamnlägen. Till intressanta arkeologiska 
fynd hör även de båda betydande vikingatida myntfynden i Johannishus 
och Järestad. I landskapet finns ett tiotal runstenar, av vilka den endast 
genom en avbildning kända runstenen i Lösen var försedd med kors. 

Det är i centralbygderna innanför den södra kustremsan som de första 
kyrkorna uppförs och sockenindelningen torde ha varit genomförd omkring 
1200. De ursprungliga socknarna utgjorde smala ”remsor” från kusten i 
söder till de glesbefolkade gränsskogarna i norr. De nord-sydliga förbindel
selänkarna var dalgångarna. Längs dessa fraktades varor även från upp-
landet i Smålands inland ner till Blekingekusten. Vattensystemen användes 
i första hand men allt efter landhöjningens framskridande blev forsarnas 
fallhöjd större. Då de perifera sockendelarna i norr uppnått en tillräcklig 
befolkningspotential och administrativ mognad bildades nya socknar, 
först i mellanbygden, senare i skogsbygderna. I Fridlevstads socken finns 
belägg för träkapell i Hörryda och Holmsjö, vilka sannolikt ödelades under 
Nordiska sjuårskriget 1563–70. Det är troligt att flera av skogsbygdernas 
kyrkor föregåtts av sådana mindre kapell. På likartat sätt konsoliderades 
den kyrkliga organisationen i skärgården genom territoriella indelningar 
och kapellbyggande. 

Under medeltiden ingick två kloster i den kyrkliga strukturen. Det ena 
var ett karmelitkloster i anslutning till S:t Nicolai kyrka i Sölvesborg medan 
franciskanerna förlade sitt konvent till ön Torkö utanför Ronneby. En vik
tig religiös samlingspunkt var Edestads kyrka och offerkälla – en vida känd 
och välbesökt vallfartsort. 

Centralbygderna i söder förbands genom en väst-östgående huvudväg 
som fortsatte upp mot Smålandsgränsen i öster. Längs denna låg de tre 
kungsgårdarna Hoby, Ronneby och Lösen. Flera orter längs kustvägen 
utvecklades senare under medeltiden till städer. I Ronneby omtalas bor
gare redan 1292 och staden fick förnyade privilegier 1387. Sölvesborg, som 
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vuxit upp kring borgen med samma namn, omnämns från 1300-talets
mitt. Avaskär, vid den östra kusten, tillkom omkring 1350. Staden Lyckå 
omnämns från 1450-talet och det forna fiskelägets träkapell fick ge plats för 
en stenkyrka 1474. Elleholm fick stadsprivilegier 1450. 

Som arena för de återkommande gränsstriderna fick Blekinge uppleva 
flera ödeläggelser och påföljande återuppbyggnader – ömsom av danskar, 
ömsom av svenskar. Både städer och kyrkor genomgick förnyelsefaser. 
1564 ödelades Ronneby och Sölvesborg av svenskarna. Medeltidskyrkan i 
Ronneby skadades men iståndsattes. Staden återfick dock aldrig sin forna 
betydelse. Ronneby hade varit Blekinges viktigaste ort och fungerat som 
utskeppningshamn för bland annat Värendsböndernas oxhandel med 
Lübeck. Samfärdseln, speciellt mellan Småland och kontinenten, gav ble
kingarna redan under medeltiden viktiga nyckelpositioner som kontaktför
medlare, transportörer och handelspartners. För stora delar av Smålands 
inland låg Blekingehamnarna bättre till än landskapets egna. 

Sölvesborg upphörde åter som stad när det danska intresset inriktades 
på anläggandet av en stad längre mot sydväst – Kristianstad (1612). Även 
Elleholm förlorade stadsprivilegierna i samband med denna danska stads-
planeringsstrategi. Lyckå förlorade för gott sina stadsrättigheter år 1600. 
Stenkyrkan övergavs definitivt år 1736. 

Efter att Blekinge år 1658 blivit varaktigt svenskt inleddes en period av
intensiv uppbyggnad av gränsförsvaret. Staden Karlshamn grundades 1664
på platsen för Bodekulls fiskeläge vid Mieåns utlopp i Östersjön. Karlskrona
fick stadsprivilegier 1680 och samtidigt anlades flottbasen och varvet. Kyr
kotomter ingick i de båda nya städernas planritningar; för Karlskrona fanns
inte mindre än tre planerade kyrkplatser i stads- och befästningsplanen från
1694. Ronneby, som sedan 1500-talets ödeläggelse visserligen hämtade
sig men inte i längden lyckades behålla sin position som främsta köpstad,
blev 1718 lydköping under det nya kommersiella centrat Karlskrona. Även
1700-talets första decennier präglades av de långvariga krigen. I Karls
krona försenades kyrkobygget och Fredrikskyrkan invigdes först 1744. 

Den av danskarna år 1600 anlagda befästningsstaden Kristianopel, som 
ersatte det medeltida Avaskär, jämnades med marken 1676–77 för att inte 
ånyo falla i danskarnas händer. Invånarna i Avaskär hade vid anläggandet 
av Kristianopel tvingats flytta till det nyanlagda befästa stadsområdet som 
låg ca 800 meter söderut. Redan 1611 blev staden intagen och skövlad av 
svenskarna; då brändes även den första kyrkan. Efter det danska återtagan
det uppfördes en ny kyrka 1618, ett stycke norr om den brunna. Den nya 
stadens korta bestånd, knappt 80 år, gjorde att förutsättningar för handel 
och samfärdsel aldrig hann utvecklas. 

Blekinge brukar kallas Sveriges trädgård eller örtagård, namn som 
anspelar på den bördiga jorden, artrikedomen och det ur odlingssynpunkt 
gynnsamma klimatet. Vegetationen är mestadels yppig. Trots de goda 
odlingsförutsättningarna har binäringar till jordbruket varit viktiga. En
framträdande roll har framför allt fisket spelat, från början som komple
ment till jordbruket. Till den svenska statsmaktens nationalekonomiska 
strategi under 1700-talet hörde att befrämja detta näringsfång. Eftersom 
kustremsan ägdes av bönderna och var mantalssatt var det emellertid svårt 
för egendomslösa att etablera sig som yrkesfiskare. Både i Karlshamn och 
Karlskrona fick yrkesfiskare vissa privilegier och tanken var att ett fiske
borgerskap skulle komma till stånd. I Karlshamn kom yrkesfiskekåren att 
utvecklas medan den i Karlskrona snart försvann. 

Bönderna var ovilliga att upplåta sin mark för fiskarbefolkningen. På 
kronojord blev det dock från 1752 möjligt att kostnadsfritt anlägga mindre 
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lastageplatser och bosättningar för ”saltsjöfiskare”. Då kronojorden mot 
1700-talets slut i allt större utsträckning skattköptes försvann denna möj
lighet till etablering. Jordägandet hämmade sålunda fiskets utveckling. Inte 
förrän i samband med 1930-talets depression byggdes större fiskehamnar; 
vissa nyanlades, andra förbättrades. 

I skärgården var jorden inte mantalsatt och mindre fiskelägen kunde där
för växa fram här. På de större öarna utanför Karlskrona fanns exempelvis
en befolkning som till största delen försörjde sig på vad havet gav. Fisket
kombinerades med det lilla åkerbruk som kunde bedrivas på de relativt
karga öarna. De större ösamhällena bildade egna kapellag och uppförde
små kyrkobyggnader i skyddade lägen, exempelvis Sturkö 1876–77 (fig. 10).
Tjurkö kyrka uppfördes ursprungligen för stenhuggeriet på ön, men erbjöds
senare församlingen mot att den flyttades till annan plats; så skedde och
kyrkan återinvigdes 1930. Aspö och Hasslö kyrkor uppfördes 1890. 

Främst under perioden 1800–1860 såg landskapet en betydande folk
ökning, vilken som nämnts resulterade i en omfattande kyrkobyggnads
verksamhet. Exempelvis hade Jämshögs modersocken år 1860 ca 10 000
invånare och var därmed en av de största i landet. I skogsbygderna fick 
tidigare kapellag nu sockenstatus och större kyrkor byggdes. Amerika
emigrationen var avsevärd, men utflyttning skedde även till Danmark och 
Tyskland. Trots utflyttningen drev befolkningsökningen fram hemmans-
klyvningar och torpetableringar. 

Under 1800-talets senare del utvecklades stenindustrin till en viktig 
näringskälla. I landskapet fanns även två järnbruk: Olofström (Holje) och 
Kallinge. Även bondeseglationen, som byggde på gamla traditioner inom 
samfärdseln, blev ett viktigt ekonomiskt tillskott. De skeppade varorna 
bestod främst av stångjärn, tjära, virke och pottaska. Den omfattande 
potatisodlingen, vilken tidigare gett bönderna ett relativt välstånd genom 
brännvinstillverkning, fortsatte att vara inkomstbringande även efter det 
att förädlingen inriktats på stärkelse i stället för brännvin. 

I Ronneby blev brunnsanläggningen med anor i tidigt 1700-tal ett 

Fig. 4. Tätorten Bräkne-Hoby är belä
gen i Bräkneåns dalgång på gränsen 
mellan kustbygden och dalbygden.
Orten har medeltida ursprung och 
omnämns på 1200-talet som ”konge
lev”. Kyrkan, uppförd omkring 1870 
på den gamlas plats, ingår i en levande 
miljö med sockencentrum, vilket nu 
utgör riksintresse för kulturmiljövår
den. Foto Jan Norrman 1996, RAÄ. 
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Fig. 5. Församlingarnas storlek. Kar
tan visar församlingarna 1750, grup
perade efter ytstorlek. Församlingarna 
är med några få undantag medeltida.

Fig. 6 a–c. Befolkningstal för försam
lingarna 1805, 1900 och 1995, över
fört i punkttäthet. En punkt motsvarar 
100 invånare. Under 1900-talet har 
Blekinges befolkning alltmer koncen
trerats till städerna Karlskrona, Karls
hamn och Sölvesborg. 

populärt rekreationsmål för de välbeställda klasserna i stora delar av lan
det. Ronneby drabbades av brand 1864, men kyrkan skonades liksom de 
närmaste kvarteren. De är i dag det enda som återstår av den äldre staden. 
År 1882 fick Ronneby åter stadsprivilegier. 

Verkstadsindustrin har varit viktig för landskapet men dess betydelse 
har i dag starkt reducerats. Det var i första hand kring orter som Olofström, 
Svängsta, Mörrum och Kallinge som verkstadsindustrin expanderade under 
1900-talet. Grönsaks- och mejeriindustri har sysselsatt en stor del av befolk
ningen, men även här har skett en viss tillbakagång. I Karlshamn finns olje
industri och i Ronneby tillverkas bland annat gjutgods. I Kallinge finns land
skapets inrikesflygplats. Laxfisket i Mörrumsån är alltjämt en naturresurs 
av vikt och ett välkänt turistmål. I residensstaden Karlskrona svarar numera 
den offentliga sektorn för den största delen av sysselsättningen. Staden är 
också en utpräglad handels- och serviceort. Fisket har delvis behållit sin 
ställning och hamnen på Saltö utgör en av landets största landnings platser. 
För sysselsättningen viktiga näringsgrenar tillkom under 1900-talets sista 
decennier inom IT-sektorn, främst i Ronneby och Karlskrona. 

Blekinge har under hela 1900-talet haft en svag och till och med negativ 
befolkningsutveckling. Trots den höga industrialiseringsgraden (högre än 
riksgenomsnittet) är infrastrukturen underutvecklad. Landskapet ligger 
perifert i förhållande till riksvägar och stambanan. Arbetspendlingen går 
inte sällan över länsgränsen och Listerlandet har till exempel ännu tydliga 
kopplingar till Skåne. Befolkningsomflyttningarna i hela landskapet går 
från skogs- och dalbygderna mot kustbygderna. De senare är i dag tätbefol
kade medan skogsbygderna mot Småland åter är glest befolkade. 

Kyrkan i landskapet 
Som tidigare nämnts utgjordes de första socknarna av kärnbygderna innan
för kustremsan i söder och sockenterritorierna sträckte sig ofta från skär
gården ända upp till skogsbygderna vid Smålandsgränsen. I socknarnas 
nordliga ytterområden uppfördes då behovet uppstod kapellbyggnader. 
Efterhand avsöndrades kapellagen till egna pastorat. Församlingarnas yta 
kring 1750 visar areellt små socknar i kustbygden, speciellt de som omfat
tar städerna (fig. 5). Övriga socknar är relativt likstora. Vissa till ytan rik
tigt stora socknar kan dock urskiljas. De största är från väster: Jämshög 
(den till 1639 skånska socknen) och Asarum, Bräkne-Hoby och Bredåkra 
i landskapets mitt samt Tving och Fridlevstad. Socknarnas struktur, från 
kustbygdens centralorter, över dalbygden och vidare upp i skogsbygderna 
mot Smålandsgränsen syns tydligt. 

Flera av kyrkorna i dalbygden är belägna i anslutning till de viktiga vat
tenlederna. Sådana kyrkor är Nättraby (fig. 7) och Tving i Nättrabyåns dal
gång, Mörrum och Elleholm vid Mörrumsån, Bräkne-Hoby nära Bräkneån 
(fig. 4), Augerum och Lyckeby vid Lyckebyån och Listerby och Hjortsberga 
(fig. 9) vid Listerbyån. Fisket i Mörrumsån har tidigt utnyttjats och kyrkan 
i Mörrum är strategiskt placerad helt nära forsarna. 

Skärgårdens kyrkor har i allmänhet ett skyddat läge utom synhåll från 
havssidan. Ett sådant läge är inte självklart för ett skärgårdslandskap, där 
kyrkorna inte sällan placerats väl synliga från farlederna och därigenom 
utgjort viktiga lokaliseringspunkter. 

Om sommaren är merparten av Blekinges kyrkor numera inbäddade i 
frodig grönska, vilket minskar och ibland helt eliminerar kyrkans synlighet 
i bygden. Till följd av landskapets relativt låga relief har också få kyrkor ett 
monumentalt läge. Undantag utgörs av Lösens och Lyckeby gemensamma 
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kyrka och av Förkärla (fig. 17), Tvings och Ramdala (fig. 16) kyrkor. Den 
typiska sockenkyrkan i Blekinge ligger istället på en svag höjd och avviker 
genom sitt läge inte nämnvärt från omkringliggande bebyggelse. I några fall 
är kyrkan även belägen lägre i terrängen än eller i nivå med bebyggelsen. 
Lågt i landskapet ligger Hjortsberga kyrka (fig. 9), i nivå med övrig bebyg
gelse kyrkorna i Bräkne-Hoby (fig. 4), Listerby, Rödeby och Mjällby. 

Kyrkan i den byggda miljön 
Bebyggelsen i Blekinge har främst bestått av mindre jordbruksenheter och 
torp. De senare var av olika slag och tjänstgjorde som bostäder för flottans 
båtsmän, för stenhuggare, jordbruksbygdernas marginaliserade människor 
samt fiskebefolkningen. Fiskelägen finns speciellt längs Listerlandets kust 
samt i den sydöstra skärgården, medan de mest omfattande jordbruksbyg
derna som nämnts återfinns på Listerlandet, där Mjällby och Gammalstorp 
är sockencentra, samt på slätten kring Ramdala kyrka. 

Frälsets inflytande i landskapet har varit svagt och någon godsetablering 
i större skala skedde aldrig. Ett av de få stora godskomplexen var Johan
nishus med anor i 1600-talet. Godset har varit ett av Sveriges största och 
modernaste kombinerade skogs- och jordbruk; numera är stora delar av 
marken utarrenderad. 

Blekinge är i dag, näst efter de tre storstadslänen, trots sin negativa 
befolkningsutveckling, landets mest tätbefolkade län. De flesta kyrkorna 
har också ett centralt läge i bebyggelsen. Detta är regel i den tidigt kolonise
rade kustbygden. Nättraby kyrka ligger mitt i samhället, på slänten mot ån, 
där sommartid kanal- och fritidsbåtar passerar alldeles intill (fig. 7). Kring 
ån finns parkområden med gångstråk. I Bräkne-Hoby finns en välbevarad 
miljö innehållande flera sockenfunktionella byggnader (fig. 4). Hällaryds 
kyrka ligger centralt i samhället tillsammans med skolhus och bibliotek. 

I skogsbygderna framgår tydligt det genom tiderna svaga befolknings
underlaget. Kyrkorna ligger här i större utsträckning ensamma eller tillsam
mans med smärre bebyggelseagglomerationer. Kyrkomiljöerna har sällan 
karaktär av tydliga sockencentra, där prästgård, skola och sockenstuga 
ingår. Möljeryd är ett typiskt exempel på en sent tillkommen kyrka. Till 
denna kyrkomiljö hör f.d. lärarbostad och skolhus samt övergiven affärs
lokal. Kyrkan användes länge även som skola. Undantag från de avskilda 

Fig. 7. Den välbevarade medeltids
kyrkan i Nättraby vid Nättrabyåns 
nedre lopp ligger centralt i tätorten. 
Foto Alfred Edle 1939, ATA. 
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Fig. 8. Kristianopels kyrka, uppförd 
1618–24, är belägen i det gamla stads
området på det smala näset mellan 
Horsafjärden och Östersjön vid Ble
kinges östkust. Stadsområdet omges av 
en fästningsmur med ett flertal bastio
ner, anlagd i början av 1600-talet i den 
då nygrundade staden. Kristianopel 
ingår i ett större riksintresseområde för 
kulturmiljövården. Foto Jan Norrman 
1996, RAÄ. 

Fig. 9. Den medeltida kyrkan i Hjorts
berga är belägen i Listerbyåns dalgång. 
På en höjdsträckning sydväst om kyr
kan utbreder sig ett mäktigt fornläm
ningsområde, där även klockstapeln är 
rest. Foto Jan Norrman 1996, RAÄ. 

kyrkomiljöerna finns dock; i Eringsboda ingår kyrkan som en viktig del i 
ett levande sockencentrum, omgiven av bebyggelse av 1900-talskaraktär. 
En attraktion i bygden är trädgårdsanläggningarna, som sommartid lockar
många turister. I Kristianopel har den flacka udden blivit ett populärt cam
pingområde (fig. 8). 

En innehållsrik miljö, som även har anknytning till modern bebyggelse, 
återfinns vid Fridlevstads kyrka i dalbygden, där en äldre prästgårdsanlägg
ning samt skolhus ingår. Augerums kyrka i kustbygden ligger i anslutning 
till gårdskomplexet med samma namn. Strax intill kyrkan rinner Lycke
byån, vars forsar tidigt utnyttjats. En vidsträckt begravningsplats, vilken 
i dag även betjänar Karlskrona stad, är anlagd öster om kyrkan. Utan 
anknytning till bebyggelsen ligger Gammalstorp kyrka och prästgård på 
Listerlandet. Järnvägens dragning mellan kyrkomiljön och tätorten utgör 
ytterligare en gräns mellan det kyrkliga och det profana i bygden. En annan 
liten, väl avgränsad kyrkomiljö finns i Hjortsberga i dalbygden (fig. 9). Kyr
kan ligger som nämnts relativt lågt och omgiven av lövträd. Högt på en 
åssluttning på motstående sida av den lilla vägen står klockstapeln, där 
också det imponerande förhistoriska gravfältet vidtar. Ett mindre försam
lingshem hör också till miljön. 

Några kyrkomiljöer utgör viktiga beståndsdelar eller ingår i större 
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riksintresseområden för kulturmiljövården: Elleholm (medeltida stads
läge), Kristianopel (fig. 8, lämningar av 1600-talsbefästningar och stad), 
Sölvesborg S:t Nicolai med omgivande bebyggelse (medeltida stadskärna) 
och Bräkne-Hoby (fig. 4, sockencentrum), Karlskrona gamla stadskärna, 
inklusive de tre mäktiga barockkyrkorna, utgör världsarv. Förkärla kyrka 
ingår i det område i Förkärla socken som avsatts som riksintresse (rik forn
lämningsbild samt Tromtö säteri med anor i 1700-talet). Kyrkan nämns
dock inte i riksintressebeskrivningen. Samma förhållande råder för Carl 
Gustafs kyrka i Karlshamn (rutnätsplan av Erik Dahlbergh, välbevarad 
trästad samt befästningar). 

Kyrkojord 
Till följd av den nämnda sockenutvecklingen, med sent avsöndrade socken-
delar, är kyrko- och prästgårdsjorden i Blekinge som helhet begränsad. De 
nytillkomna församlingarna i norra delen av landskapet saknar naturligtvis 
äldre prästgårdsjord. Här ligger också komministerbostället längre ifrån 
kyrkan än i de medeltida socknarna. Då ett nytt prästboställe inrättades 
skedde detta ofta genom avstyckning från ett befintligt hemman. Köpe
skilling och möjlighet för prästen att försörja sig på den erbjudna jorden 
avgjorde var det nya bostället kom att etableras. I kustbygden återfinns 
prästgården oftare några hundratal meter från kyrkan än helt nära, vilket 
inte sällan har med det småbrutna landskapet att göra. 

Pastoratets gemensamma ekonomi och skyldigheter mot kyrkoherden 
avspeglas tydligt i Augerum, där prästgården för modersocknen och den 
forna annexsocknen Lösen är belägen på sockengränsen.

Källor och litteratur 
Medeltidsstaden, RAÄ och Statens historiska museer. Rapport 47, 51, 54, 64, 69, 

1983–84. 
Jungståhl, Herbert: Blekingefiskarna. Etnologisk studie av saltsjöfiskarna i Ble

kinge 1670–1985, 1988. Diss. 
Stenholm, Leifh: Ränderna går aldrig ur – en bebyggelsehistorisk studie av Ble

kinges dansktid, Lund Studies in Medieval Archaeology 2, 1983. Diss. 
Stobaeus, Per: ”Väckelser i västra Blekinge under 1800-talet”, i Kyrkohistorisk

årsskrift, 1997:1. 

Fig. 10. På ön Sturkö i Karlskronas 
skärgård fanns ett kapell redan under 
medeltiden. Den nuvarande kyrkan, 
som är uppförd på 1870-talet, ligger 
mellan vägen och Killmafjärden. På 
den tämligen karga ön med lövträds
vegetation och odling i dälderna finns 
både åretrunt- och fritidshusbebyg
gelse. Äldre foto i ATA. 
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Medeltidens kyrkor
 
av Marian Ullén 

Den blekingska centralbygden omfattade kustbygden och dalbygden. Områ
det norr om dalbygden eller mellanbygden utgjordes till stor del av öde
skogstrakter, som fungerade som ett naturligt gränsområde mot de småländ
ska folklanden Värend och Möre. Blekinges utsatta läge i det danska rikets
utkant, med osäker gränsdragning mot Sverige och med stora kustområden,
medförde under hela medeltiden politiskt instabila perioder och upprepade
härjningar. Trots detta utvecklades täta och viktiga handelsförbindelser mel
lan Blekinge och sydöstra Småland, inte minst med Värendsbygden, som
saknade tillgång till egna hamnar. Det medeltida kyrkobyggandet koncen
trerades till de bebyggelsecentra som tidigt utbildats i kustområdet och i
dalbygdens södra delar, och socknarna kom i vissa fall att sträcka sig ända
från kusten och till Smålandsgränsen (fig. 5). Vid medeltidens slut fanns 27
socken- och församlingskyrkor (fig. 11a–c). I den ekonomiskt och strate
giskt viktiga kustbygden hade de båda handelsstäderna Ronneby och Sölves
borg en viktig funktion, och stadsrättigheter tillkom under senare delen av
me-deltiden även för de mindre orterna Avaskär, Elleholm och Lyckå (se
ovan). Den kyrkliga verksamheten hade samtidigt utökats genom tillkom
sten av ett karmelitkloster i Sölvesborg och ett franciskankonvent i Listerby
socken på ön Torkö i skärgården sydost om Ronneby. 

Av naturliga skäl kom Blekinge när det gäller den kyrkliga etableringen 
att nära anknyta till utvecklingen i Skåne, och merparten av de medel
tida sockenkyrkorna existerade troligen redan omkring 1200. Endast sex 
medeltida kyrkobyggnader är emellertid bevarade – kyrkorna i Edestad, 
Hjortsberga, Nättraby, Ramdala, Ronneby och Sölvesborg. Till största 
delen bevarad är dessutom Fridlevstads kyrka, där långhuset senare för
längts. I de nuvarande kyrkorna i Lösen och Ysane återstår de medeltida 
koren som omvandlats till sakristior i samband med 1800-talets utbygg
nad. Medeltida murar ingår även i Förkärla, såväl i koret som i långhuset, 
och enstaka medeltida murdelar ingår i ytterligare ett antal av de senare 
kyrkorna. Tack vare att det omfattande nybyggandet i området inleddes på 
allvar först i slutet av 1700-talet kan dessutom den fragmentariska bilden 
av det medeltida kyrkobyggandet delvis kompletteras genom arkivaliska 
uppgifter och enstaka avbildningar av de rivna kyrkorna. 

Äldre medeltid 
från missionstid till 1200-talets mitt 
Endast en runsten från 1000-talets senare hälft i Lösen i östra delen av 
landskapet vittnar om missionstiden. Den korsmärkta runstenen är nu för
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svunnen men finns återgiven i en teckning från 1700-talet. Även om kon
kreta belägg saknas för ett tidigt kyrkobyggande i Blekinge är det rimligt att 
tänka sig att missionskapell och gårdskyrkor av trä uppfördes i anslutning 
till de tidiga centralorterna i kust- och mellanbygden. Förmodade träkyr
kor av okänd ålder och teknik som föregångare till stenkyrkor på samma 
plats har under senare tid delvis kunnat bekräftas i några fall. Byggnads
arkeologiska iakttagelser samt dendrodatering av bevarade medeltida delar 
av takstolarna tyder på att så har varit fallet i Edestads, Hjortsberga och 
Nättraby kyrkor (K. Andersson 1997). Historiska fakta om ortens betydelse 
utgör ett indicium på att en träkyrka har föregått också den senromanska 
stenkyrkan i Lösen. Lösen tycks under tidig medeltid ha varit den viktigaste 
orten i Lyckebyåns dalgång och namnet Viet på en gård intill kyrkan kan 
tyda på en förhistorisk kult- och samlingsplats (Ödman 1983). Ett bevarat 
runristat lock till en gravtumba från äldre medeltid är ytterligare ett belägg 
för ortens betydelse liksom att den i kung Valdemars jordebok på 1230 
talet omtalas som kongelev och utgjorde den centrala förvaltningsgården 
i ”Östra Häredh”. Motsvarande förvaltningsgård i ”Västra Häredh” var 
då Hoby, nuvarande Bräkne-Hoby, och i ”Mädhlasta Häredh” Ronneby 
(Stenholm 1986). 

Av de bevarade kyrkorna är Nättraby och Fridlevstads kyrkor ordinära 
absidkyrkor, medan kyrkorna i Hjortsberga och Ramdala har inbyggd 
absid. Även den senare under medeltiden utvidgade kyrkan i Ronneby 
utgjordes ursprungligen av en absidkyrka, och smalare kor med absid är 
också kända från de rivna kyrkorna i Asarum, Bräkne-Hoby och Listerby 
(fig. 13). Byggnadsmaterialet i de bevarade kyrkorna är vald och kluven 
marksten med tuktad och ibland huggen sten i hörn och omfattningar. 
Materialet tycks ha varit detsamma i samtliga av periodens kyrkor. Huggna 
granitdetaljer som profilerade socklar och portalomfattningar är däremot 
ovanliga. 

Den välbevarade kyrkan i Nättraby (fig. 7) har ett tvärrektangulärt och 
mot öster något avsmalnande kor med vid absid, täckt av ett hjälmvalv 
av gråstensflis, samt två motstående ingångar i långhusets västra del och 
separat koringång (fig. 12). Schemat med två långhusportaler samt kor-
portal återkommer i flera av de kända absidkyrkorna, däribland i kyrkan 
i Fridlevstad strax norr om Nättraby, där också samma tvärrektangulära, 
korta kor återfinns liksom i Ramdala kyrka. Samma korplan utmärkte 
också Asarums kyrka. Motstående långhusportaler och korta kor med 
vid absid är utmärkande för de romanska kyrkorna i Skåne, där även den 
egenartade och mot öster avsmalnande korplanen förekommer. Däremot 
är det ovanligt med separat ingång till koret, något som är allmänt i t.ex. 
södra Småland. Samma plantyp som i Nättraby återfinns här i den till ca 
1170 dendrodaterade kyrkan i Drev. När det gäller Nättraby kyrka tyder 
dock den fint huggna skråkantsockeln och de relativt stora fönstren på en 
något senare tillkomsttid. Det avbrott som finns i sockeln mellan korpartiet 
och långhusets västra del visar dessutom att kyrkan uppförts i två etapper, 
vilket kan vara ett indicium på att den uppförts omkring en äldre träkyrka 
på samma plats. Vid den i början av 1970-talet genomförda byggnadsar
keologiska undersökningen framkom även grunden till ett sekundärt väst
torn, något bredare än långhuset (K. Andersson 1997). Tornet har rivits 
senast vid 1600-talets mitt, sannolikt på grund av skador efter någon av de 
omfattande krigshärjningar som drabbade området. 1669 omtalas de upp
förda strävpelarna i väster som bristfälliga. Inte heller kyrkans ursprungliga 
takstol är bevarad. Tornets bottenvåning var tillgänglig endast via en hög, 
tvådelad arkadbåge i långhusets västmur (fig. 12). 
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Fig. 11 a–c. Samtliga kända medel-
tidskyrkor i Blekinge var murade. I tre 
fall – Edestad, Hjortsberga och Nätt
raby – tyder dock en relativ byggnads
kronologi och dendrokronologiska 
dateringar på att en tidigare kyrka, 
sannolikt av trä, föregått stenkyrkan. 

Fig. 11 a visar de kyrkor som sanno
likt uppfördes under äldre medeltid 
(före 1350). Bedömningen av de rivna 
kyrkornas ålder baseras framför allt 
på planformen. En kyrka med belagt 
smalare kor har i allmänhet, om ytter
ligare uppgifter saknas, daterats till 
äldre medeltid. 

Fig. 11 b visar nybyggnadsaktivite
ten under yngre medeltid (efter 1350). 
Tre av de nytillkomna kyrkobyggna
derna uppfördes i orter som då fått 
stadsrättigheter. Två av stadskyrkorna
och en av sockenkyrkorna anslöt 
genom sin planform med smalare kor 
till äldre tradition. 

Fig. 11 c visar medeltidskyrkor som 
inte kan periodbestämmas. 

22 



�
�

Ronneby 

–1350 1860 –1950 

1350 –1550 1950 – 

1550 –1760 Ospec. 

1760 –1860 0 5  10M 

Fig. 12. Ett urval helt eller delvis beva
rade medeltidskyrkor i skala 1:800. Av 
dessa har Hjortsberga och Nättraby 
varit försedda med senare rivna väst
torn från äldre medeltid, här marke
rade med streckad linje. 

Planritningarna avser på ett åskåd
ligt sätt ge en uppfattning om kyrkor
nas planform, storlek och byggnads
historia. Förlagorna är vanligen häm
tade från Antikvarisk-topografiska 
arkivet, Stockholm (ATA). Förlagor
nas mer detaljerade information har 
uteslutits, däribland fönsteröppningar 
och innertakets form. 

Absid Rak östvägg Okänd form 

Fig. 13. Medeltidskyrkor vars äldsta 
planform har bestått av ett rektangu
lärt långhus och ett smalare kor. 
Kyrkan i Ronneby, här markerad 
som absidkyrka, fick senare under 
me deltiden ett rakslutet kor. I Hjorts
berga (fig. 12) och Ramdala utgörs 
absiderna av invändiga absider i ett 
utvändigt rakt avslutat kor. I Mjällby 
utgjorde det rakt avslutade koret en 
förlängning av det ursprungliga koret, 
vars avslutning är okänd. För tre av 
kyrkorna – Avaskär, Hällaryd, Åryd 
– är det smalare korets avslutning i 
öster inte fastställd. 

Förkärla 
Nättraby 

Hjortsberga Edestad 

Tillbyggda breda västtorn av likartad typ har talrika paralleller i det 
skånska området, inte minst i den nordöstra delen av landskapet. Tornen 
hör samman med äldre medeltid och kan allmänt dateras till omkring 
1200, även om både äldre och yngre torn kan förekomma. För ytterligare 
tre av absidkyrkorna i Blekinge är motsvarande västmarkeringar kända. 
Det gäller kyrkorna i Ramdala, Hjortsberga och Bräkne-Hoby. Samtliga 
torn är rivna (fig. 14) men kända genom byggnadsarkeologiska iakttagelser 
och arkivaliskt material. I Ramdala återstår däremot det likaså sekundära 
östtornet (fig. 16). 

Nättraby är beläget vid Nättrabyåns utlopp i Medelstads härad, där 
häradets centrum sedan gammalt var Ronneby. Kärnkyrkan i Ronneby 
utgjordes i sin ursprungliga form av en absidkyrka av samma storlek som 
i Nättraby men med kvadratisk korplan. Kyrkans romanska byggnads
skede har genom den bevarade sydportalen och dess tympanonfält med 
ett stavkors omgivet av två liljeornament inom rundbågar daterats till 
slutet av 1100-talet. Kärnkyrkans tunna murverk och iakttagelser om att 
portalen har insatts sekundärt (Stenholm 1984) kan emellertid tyda på att 
byggnaden uppförts ännu något tidigare och från början varit försedd med 
enklare portaler. Den senare utbyggnaden av kyrkan med korsarmar med 
rektangulära kapell, som var förenade såväl med tvärskeppet som med 
koret, visar att nya krav rörande kyrkans funktion och liturgi tillkommit. 
Denna omvandling, som tycks ha skett strax före 1200-talets mitt, hörde 
utan tvivel samman med Ronnebys speciella ställning som kongelev och 
häradscentrum. 

Den förändrade och närmast katedralliknande planen hade sannolikt 
inspirerats av stiftets domkyrka i Lund. Även kyrkan i Bräkne-Hoby fick 
en motsvarande byggnadshistoria, som likaså kan knytas till ortens ställ
ning vid samma tid som kongelev och centralort i Västra härad. Kyrkan, 
som omgavs av en rund kyrkogård av ålderdomligt slag, revs 1868 men 
finns bl.a. dokumenterad genom en planritning samt teckningar. Den med 
kapellförsedda korsarmar tillbyggda kyrkan blev till skillnad från kyrkan i 
Ronneby sannolikt redan under äldre medeltid försedd med det sekundära 
västtornet, liksom i Nättraby något bredare än långhuset. 

Kyrkan i Ramdala, den största av de kända blekingska absidkyrkorna, 
omvandlades som nämnts genom att förses inte bara med västtorn utan 
även med ett östtorn. Östtornet, som restes genom att absiden kringbygg
des (fig. 16), gav kyrkan en utformning motsvarande de s.k. ”klövsadelskyr
korna” på Öland. På öländskt inflytande i denna östra del av Blekinge tyder 
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också korvalvet, ett ribblöst kryssvalv murat av gråstens- och kalkstens-
flisor, och tunnvalvet i östtornets kammare ovanför absiden. En likartad och
komplicerad utveckling kom också att prägla flera av de utmed Kalmarsund
belägna kyrkorna i Möre under 1200-talets första hälft och mitt. Bakgrun
den till dessa flerfunktionella och delvis försvarsinriktade byggnader har
under senare tid diskuterats alltmer liksom deras eventuella funktion som
uppbördscentraler och magasin. När det gäller Ramdala känns en maga
sinsfunktion naturlig. Kyrkan kunde genom sin storlek erbjuda goda vinds
utrymmen och möjlighet till bevakning från tornen. Platsen ligger också väl
skyddad av en yttre skärgård. Intressenter i en sådan funktion kan ha varit
t.ex. biskopen och det av kungamakten stödda premonstratenserklostret i
Vä, som båda hade ett avsevärt godsinnehav i Östra härad (Stenholm 1986).

Kyrkan i Hjortsberga (fig. 9, 12) är den enda av de romanska absid
kyrkorna som kunnat dateras med hjälp av dendrokronologi. Såväl korets 
som långhusets medeltida takstolar är här till största delen bevarade. 
Provanalyserna visar att timret till korets takstol fälldes 1228 (+ – 5 år)
medan fällningen av timret till stödbenen i långhusets takstol skedde först 
vinterhalvåret 1244–45 (K. Andersson 1997). Differensen i dateringen 
tycks tyda på att kyrkan har uppförts i två etapper, koret sannolikt då i 
anslutning till ett kvarstående långhus från en äldre träkyrka, som helt 
ersatts först omkring 1245. Vid samma tid tillkom troligen också det ej 
bevarade västtornet. Korets nockås är försedd med ett dekorativt bågsnitt 
med bottenremsa, vilket innebär att man i detta första skede hade avsett en 
öppen takstol i kyrkan. Hjortsberga kyrka är belägen i direkt anslutning till 
ett förhistoriskt gravfält i ett påfallande fornminnesrikt område invid den 
gamla landsvägen som ledde upp mot Värend (fig. 9), vilket likaså talar för 
att en tidig träkyrka uppförts på platsen, och orten omtalas senare under 
medeltiden som tingsplats. 

Korets planform med inbyggd absid, något som också blev utmärkande
för Ramdala kyrka genom östtornsbygget, är en ovanlig särform men åter
finns bl.a. i fyra av de romanska kyrkorna i det närbelägna småländska
Möre. Av dessa var kyrkan i Förlösa försedd med ett kraftigt östtorn och
med tanke på ombyggnaden av Ramdala kyrka har det förmodats att även
Hjortsberga kyrka planerats för östtorn. Någon antydan till ett sådant torn
finns dock inte.

Fogdarna i de medeltida förvaltningssystemen placerades vanligen i de 
redan etablerade centralorterna. Som nämnts fungerade Lösen som central
ort och kongelev i Östra härad och uppförandet eller utbyggnaden av sten
kyrkan här strax före 1200-talets mitt visar att kyrkan då fortsatt hade en 
ställning som skilde ut den från de ordinära sockenkyrkorna. Enstaka mur-
delar återstår i den på 1850-talet uppförda nuvarande kyrkan, däribland 
från koret, som då förhöjdes och omvandlades till sakristia. I den rakt 
avslutade östra väggen ingår en elegant rundbågig trefönstergrupp. Byggna
den var också påfallande stor. Kyrkan utgör den enda av de kända korkyr
korna med rak avslutning som med säkerhet kan föras till den romanska, i 

Fig. 14 a–b. Kända medeltida torn-
kyrkor.

a. Torn från äldre medeltid. Av
dessa återstår Ramdala kyrkas öst-
torn. Kyrkan var även försedd med
ett västtorn och utgjorde en s.k. klöv
sadelskyrka.

b. Torn från yngre medeltid. Av 
dessa återstår tornen i Ronneby och 
Sölvesborg. I Mjällby tillbyggdes såväl 
ett västtorn som ett vapenhustorn. 

" 

" 

" 

Fig. 15. Medeltida salkyrkor. Endast 
kyrkan i Augerum tycks ha varit en 
ordinär salkyrka. Samma planform 
hade också det murade kapellet på ön 
Sturkö. I Gammalstorp var kyrkan 
utformad som en absidsal men med 
koret avskilt från långhuset genom en 
triumfbågsvägg. 
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Fig. 16. Den stora kyrkan i Ramdala 
försågs under 1200-talet med både 
ett östtorn och ett västtorn. Endast 
östtornet, som är rest över den kring
byggda absiden, är bevarat. Kyrkan är 
högt belägen med vid utblick över det 
omgivande odlingslandskapet. Äldre 
vykort i SvK:s arkiv, RAÄ. 

Fig. 17. Den medeltida kyrkan i För
kärla utbyggdes på 1860-talet och fick 
då sin nuvarande planform (fig. 12). 
Kyrkan ligger numera helt ensam i 
odlingsmarken väster om Vambåsa 
bäck och ca 1 km från gården Vamb
åsa, som omnämns redan på 1200
talet. Foto Jan Norrman 1996, RAÄ. 

detta fall senromanska, perioden. En uppmätning av kyrkan före rivningen 
visar att koret senare utmärkts genom en huggen, svagt spetsbågig och fler
språngig omfattning. 

En intressant solitär bland kyrkobyggnaderna fanns i Gammalstorp på 
Listerlandet i västligaste delen av Blekinge. Kyrkan utgjordes enligt en plan
ritning inför en planerad ombyggnad 1787 av en absidsal utan utvändig 
kormarkering men med triumfbåge mellan det påfallande långa koret och 
långhuset. Planformen är känd endast i enstaka fall från Danmark och Sve
rige. Kyrkplatsen, som bibehållits, ligger på en mindre holme i ett omgivande 
sankområde. Under medeltiden var platsen sannolikt helt vattenomfluten 
och dess avskildhet från övrig bebyggelse gör det troligt att den haft en viss 
försvarsfunktion och att kyrkan ursprungligen uppförts i anslutning till en 
storgård. 

från 1200-talets mitt till 1300-talets mitt 
De förändringar av kyrkolandskapet som sker efter 1200-talets mitt och 
fram till mitten av 1300-talet tycks ha varit relativt få. Nya sockenkyrkor 
uppfördes dock i Jämshög, Ysane och Förkärla och den påbörjade urbani
seringen medförde också genomgripande förändringar av kyrkorna i Ron
neby och Sölvesborg. 

Av den medeltida kyrka i gråsten och tegel som uppfördes i Jämshög 
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ingår norra långhusmuren samt norra och östra kormurarna i den nuva
rande kyrkobyggnaden från 1800-talets början. Jämshög tillhörde under 
medeltiden det skånska Villands härad, där tegelkyrkor med rakt avslutat 
kor blev ett markant inslag under 1200-talet, och kyrkan anknöt i sin 
utformning sannolikt till denna grupp. Även kyrkan i Ysane i Lister söder 
om Jämshög uppfördes av gråsten och tegel och med rösten av tegel, prydda 
av blinderingar. Av kyrkan återstår det rakt avslutade koret samt den östra 
delen av långhuset. Koret utgör numera sakristia i den utvidgade kyrko
byggnaden. Den medeltida dopfunten i Ysane kyrka har inte bevarats, men 
har av beskrivningar att döma utgjorts av en gotländsk musselcuppsfunt 
från slutet av 1200-talet. Anskaffandet av den nya dopfunten kan höra 
samman med uppförandet av kyrkan. 

Även i kyrkan i Förkärla, där det i kongelevsförteckningen omnämnda 
Vambåsa är beläget, ingår de medeltida murarna till större delen i den 
nuvarande kyrkobyggnaden (fig. 12, 17). En teckning av kyrkan före 1860 
talets ombyggnad visar att långhusets västra gavelröste då var försett med 
en blinderingsgrupp i tegel. Långhusets bevarade sydportal anger att man 
också i övrigt bemödat sig speciellt om byggnadens arkitektoniska utform
ning. Den spetsbågiga portalen har en huggen, flersprångig omfattning, 
som pryds av band med degenererad senromansk dekor. 

I Ronneby skedde av de arkeologiska fynden att döma en kraftig till
växt av orten under 1200-talets senare hälft eller omkring 1300. Ronneby
utvecklades till en av de danska köpstäder som vid denna tid växte fram vid 
Östersjökusten och borgare omtalas i staden i det skriftliga källmaterialet 
första gången 1292. Den genomgripande modernisering av kyrkan som 
sannolikt sker redan under 1300-talets första hälft (fig. 12) speglar ortens 
ekonomiska tillväxt vid denna tid. Koret förlängdes mot öster, fick rak 
avslutning, breda, spetsbågiga fönster och sparsamma gavelblinderingar. 
Samtidigt togs korsarmarnas kapell bort. Något senare välvdes kyrkorum
met med ribbvalv. 

Om en likartad modernisering skedde också av den korsarmsförsedda
kyrkan i Bräkne-Hoby är osäkert. I beskrivningar av kyrkan omtalas att hela
kyrkorummet var välvt, men att en förlängning av koret skett först i början
av 1700-talet, då också den stora sakristian tillkom (W. Anderson 1941). 

När det gäller den medeltida staden Sölvesborg skiljer sig olika forskare 

Fig. 18. Den under 1400-talet upp
förda kyrkan i Edestad, som föregåtts 
av en äldre kyrka på samma plats, är 
helt bevarad (fig. 12). En dendrokro
nologisk datering av timret i kyrkans 
takstolar anger för koret fällningstiden 
1421 (+ – 5 år) och för långhuset 1445 
(+ – 5 år). Timret till sakristians tak-
stol fälldes vinterhalvåret 1509–10. 
Den strax norr om kyrkan belägna 
offerkällan bidrog till att göra Ede
stad till en viktig vallfartsort under 
medeltiden. Foto troligen omkring 
1930, ATA. 
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Fig. 19. Den gotiska tegelkyrkan i 
Sölvesborg, helgad åt S:t Nicolaus och 
uppförd under 1300-talet, avbildades
1820 av N. I. Löfgren. Vid restaure
ringen 1905–06 förändrades exteri
ören något, bland annat togs korets 
sydportal åter upp och tornet försågs 
med nuvarande trappgavlar. Löfgrens 
akvarellerade teckning ingår i ATA. 
Foto ATA. 

åt beträffande såväl dateringen av kyrkan som synen på platsens urbanise
ring (M. Anglert 1984). S:t Nicolai kyrka, som blev den största medeltida 
kyrkobyggnaden i Blekinge (fig. 19), präglas av den yngre medeltidens 
tegelgotik, men är inget enhetligt byggnadsverk. Den äldsta delen utgörs av 
det stora koret, sannolikt uppfört omkring 1300 och stilmässigt influerat 
av tidens hanseatiska tegelgotik. Om koret fungerat som en självständig 
byggnad innan långhuset tillkom, troligen först efter 1300-talets mitt, 
eller om det byggts intill ett äldre långhus är oklart. Ett fragment av en 
äldre dopfunt kan tyda på att en tidigare kyrka har funnits på platsen. Den 
nuvarande, likaså endast delvis bevarade dopfunten, utgörs av en gotländsk 
musselcuppsfunt av en typ som var aktuell under slutet av 1200-talet. 

Yngre medeltid 
från 1300-talets mitt till medeltidens slut 
Under senare delen av 1300-talet och fram till 1400-talets mitt skedde en 
fortsatt urbanisering genom stadsrättigheter för Avaskär, Lyckå och Elle
holm. 

Avaskär, Kristianopels föregångare, omnämns som stad 1350, men 
redan dessförinnan fanns aktivitet på platsen. Av den medeltida kyrkan 
finns numera inga synliga spår ovan mark och den kartbild från 1779, som 
återger kyrkans då ännu delvis synliga grundmurar, har tolkats på olika 
sätt. Så länge inte någon arkeologisk undersökning har ägt rum av kyrk
platsen kan man endast förutsätta att kyrkan var samtida med staden. 

När det gäller Lyckå, nuvarande Lyckeby, som anlades vid 1400-talets
mitt, finns ett påvebrev från 1474 som omtalar att en kyrka, helgad åt 
Maria, då börjat uppföras på den plats där det forna fiskelägets träkapell 
hade stått. Efter det att stadsrättigheterna dragits in år 1600 till förmån
för det nya Kristianopel förföll kyrkan och övergavs slutligen 1736. På 
den kartbild från 1779, där kyrkan finns markerad, utgörs planen av ett 
rektangulärt långhus med ett smalare och påfallande långt kor. Förebilden 
till denna planform utgjordes sannolikt av stadskyrkorna i Ronneby och 
Sölvesborg. 

Elleholm fick sina stadsprivilegier 1450 av ärkebiskopen i Lund och 
när dessa förstärktes 1509 var det även då ärkebiskopen som agerade. Om 
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kyrkan, som 1713 ersattes av den nuvarande, finns ett fåtal notiser men 
utan närmare upplysningar om själva kyrkobyggnaden. Det bevarade stora 
triumfkrucifixet från 1500-talets början visar emellertid att kyrkan då hade 
god status, vilket är naturligt med tanke på ärkebiskoparnas intresse för 
orten. 

Periodens tegelgotik kom delvis att prägla också de båda stadskyrkorna 
i Ronneby och Sölvesborg. I Ronneby tillkom i slutet av 1400-talet ett väst
torn, vars sydöstra strävpelare troligen rymde en yttre predikstol. Även 
sakristian kan genom gavelns blinderingsdekor dateras till samma period. 
Karakteristiskt för kyrkans exteriör blev också de två stora strävpelare som 
tillbyggdes för att stödja den södra korsarmen. I Sölvesborg gjordes likaså 
stora satsningar på kyrkobyggnaden. Här tillkom ett blinderingsdekorerat 
torn troligen redan under 1300-talets senare del och i utbyggnaden ingick 
även ett kapell och ett stort tvåvånigt vapenhus (fig. 19). Kyrkorummets 
valv utökades med stjärnvalv i långhuset och en rik dekor tillkom i form av 
kalkmålningar (fig. 21). Vid mitten av 1400-talet tillkom stjärnvalv också i
tvärskeppet i Ronneby kyrka. 

Mjällby kyrka, Listerlandets huvudkyrka, kom likaså att anpassas till 
nya krav och ideal genom tillbyggnad av västtorn och vapenhus med torn-
överbyggnad. Båda var enligt en ritning från omkring 1788 uppförda av
tegel och försedda med trappgavlar. I gotiseringen ingick också välvning 
av hela kyrkorummet. Även kyrkan i Ysane i samma område norr om 
Sölvesborg och likaså med nära anknytning till Skåne tillhörde det fåtal 
kyrkor som välvdes (fig. 20). Kyrkorummet försågs också med en omfat
tande målad utsmyckning. Både i koret, som alltså numera utgör sakristia, 
och på den gamla triumfbågsmuren återstår figurmålningar, vilka enligt en 
inskrift utfördes 1459 (se nedan). Av de gotiska kalkmålningar som tillkom 
i Ronneby kyrka finns däremot endast enstaka fragment. Den stora mål
ningssvit som pryder kyrkorummet här tillkom först efter reformationen. 

Edestads kyrka i Medelstads härad strax öster om Ronneby blev genom 
sin offerkälla känd som vallfartsort. Den nuvarande och helt bevarade 
medeltida stenkyrkan (fig. 18) har i äldre litteratur allmänt daterats till 
1200-talet, men tycks vara betydligt yngre. Kyrkan utgörs av en korkyrka 
med rakt avslutat, något skevt kor (fig. 12). De spetsbågiga portalernas 
placering, en korportal och två motstående långhusportaler, följer samma 
schema som i de närbelägna romanska absidkyrkorna i Nättraby, Fridlev
stad och Hjortsberga. De synliga delarna av kyrkans murverk utgörs av 
vald och kluven gråsten med skolning av tegelflis i brett utstrukna fogar, 
och tegel har även använts i taklist och omfattningar. Denna typ av mur
verk hör knappast samman med 1200-talet utan med byggnader från 
senmedeltiden, vilket även gäller portalernas och taklistens utformning 
(K. Andersson 1997). Den företagna dendrokronologiska dateringen av 
kyrkans takstol har för koret satt virkets fällningsår till 1421 (+ – 5 år)
och för långhuset till 1445 (+ – 5 år). Om dessa dateringar svarar mot 
byggnadsdelarnas datering eller hör samman med en senare renovering av 
tak och takstolar kan inte avgöras med säkerhet, men murverkets och arki
tekturens karaktär i övrigt stöder en sen datering. Att traditionen med två 
långhusportaler bibehållits beror sannolikt på behovet av dubbla in- och 
utgångar för processioner i samband med helgonkulten. Även det smalare 
och rakt avslutade koret ansluter sig till äldre tradition. 

Kyrkan betecknas i folktraditionen som mycket gammal och den nuva
rande byggnaden har utan tvivel föregåtts av en äldre kyrka. Takstols
dateringarna kan liksom i Hjortsberga tyda på att uppförandet av den nuva
rande kyrkan har skett i två etapper, i detta fall under 1420-talet respektive
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Fig. 20. Medeltida valv. Kartan redo
visar kyrkorum, d.v.s. långhus och/ 
eller kor, som under medeltiden för
sågs med murade valv. Idag återstår 
det romanska korvalvet i Ramdala 
kyrka samt de gotiska ribbvalven i 
Ronneby och Sölvesborgs kyrkor och i 
det ursprungliga koret, den nuvarande 
sakristian, i Ysane kyrka. 

1440-talet. Senmedeltidens ökande vallfart och helgonkult innebar såväl 
större inkomster som större krav på kyrkobyggnadens storlek och funktion 
i Edestad, där rikedomen på senmedeltida träskulptur tydligt återspeglar 
kyrkans ökande inkomster (se nedan). Ett samband med vallfarten har även 
den tillbyggda stora sakristian, till vilken takstolens timmer fälldes vintern 
1509–10, och det likaså sekundära vapenhuset, som i den östra väggen har 
en altarnisch. 

Den rivna kyrkan i Augerum utgjorde den enda kända helt salformade 
sockenkyrkan (fig. 15). I övrigt tycks inte några mera genomgripande för
ändringar ha skett av landsbygdens kyrkobyggnader under senmedeltiden. 
Tillbyggnad av sakristia är sällsynt, liksom i det övriga danska området, 
men även vapenhus är ovanliga. Förutom i Edestad finns som nämnts en 
stor sakristia norr om koret i Ronneby (fig. 12). I båda fallen gällde det 
alltså kyrkor med utökade funktioner, och bakgrunden tycks vara den
samma även för de fåtaliga kända vapenhusen. Det stora och tvåvåniga 
vapenhuset i Sölvesborgs kyrka (fig. 19) hade en motsvarighet i ”härads
kyrkan” i Bräkne-Hoby och på en avbildning av Mjällby kyrka, också den 
som nämnts en huvudkyrka, återges ett tornliknande vapenhus framför 
sydportalen. Den övre våningen var i dessa fall troligen kopplad till sär
skilda behov av förvaringsutrymme. I Mjällby inrymde vapenhustornet på 
1600-talet kyrkans klockor. 

Till senmedeltidens kyrkliga institutioner hörde det nämnda franciskan-
konventet på Torkö, där det tillhörande kapellet var helgat åt S:ta Klara.
Konventet upphörde 1537 och endast enstaka murrester återstår av anlägg
ningen. Ett litet rektangulärt, murat kapell fanns på Sturkö och sannolikt
har flera enkla fiskekapell funnits vid kusten och i skärgården. Spår av
grundmurar, sannolikt till kapell, har påträffats också på ön Utlängan och i
kustbyn Hällevik i Mjällby socken. Kyrkan i Lyckå föregicks som nämnts av
ett fiskekapell av trä. Även i skogsbygden tycks kapell ha tillkommit under
senmedeltiden. Rörande Fridlevstads socken omtalas i slutet av 1600-talet,
att där fordom funnits två kapell av trä i trakterna upp mot Smålandsgrän
sen, det ena i Holmsjö och det andra i Hörryda. Båda ödelades sannolikt
under nordiska sjuårskriget (1563–70). Om de kapell som funnits i städerna
Ronneby och Sölvesborg är mycket litet känt. På 1500-talet omtalas ett S:t
Jörgens hospital i Ronneby. En arkeologisk undersökning från 1973 visar att
det tillhörande kapellet utgjordes av en hallkyrka i tegel. I Sölvesborg fanns
förutom det 1486 grundade karmelitklostret, som låg i direkt anslutning till
stadskyrkan S:t Nicolai, likaså ett S:t Jörgens hospital. 

Utsmyckning och inventarier 
Endast från två av kyrkorna, Ronneby och Förkärla, finns dekorativt 
utsmyckade portalomfattningar. I Ronneby gäller det som nämnts ett 
romanskt tympanon med kors och liljeornament, i Förkärla en flersprångig 
spetsbågig omfattning med band med förenklad diamantsnittsdekor. En 
likaså flersprångig och spetsbågig portal, i detta fall en korportal, är också 
känd från Lösens kyrka. Figurskulptur återfinns i den även i övrigt påkos
tade kyrkan i Ronneby, där konsoler i form av bl.a. ett krönt kvinnohuvud 
och ett manshuvud förekommer i tvärskeppets ribbvalv från tidigt 1300-tal. 
Stadskyrkorna i Ronneby och Sölvesborg (fig. 19) blev också representanter 
för gotikens tegeldekor genom blinderingssmyckade torn och gavelrösten. 
Även kyrkorna i Förkärla, Jämshög och Ysane fick tegelornerade gavlar lik
som västtornet och vapenhustornet i Mjällby. 

När det gäller kyrkorummens utsmyckning med kalkmålningar är 
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vittnesbörden ytterst sparsamma. Ronneby kyrka tycks av de återstående 
fragmenten att döma ha försetts med sviter av figurmålningar vid två till
fällen under 1400-talet. I Sölvesborg, där den omfattande utsmyckningen 
togs fram vid restaureringen 1905–06 och då delvis kompletterades, skedde 
denna satsning på målad utsmyckning under tidigt 1400-tal. Stilmässigt
tycks målningarna här fortsätta traditionen från den skånska ”Snårestads
verkstaden” (fig. 21). En direkt koppling till Skåne har också de nämnda 
målningarna i Ysane, som är signerade av Nils Håkansson 1459, en målare 
som kopplats samman med den s.k. ”Vittskövleverkstadens” omfattande 
verksamhet från 1400-talets mitt och till ca 1475. 

Skånsk anknytning har likaså den romanska dopfunten i Bräkne-Hoby 
kyrka, den enda helt bevarade av de medeltida dopfuntarna. Funten är hug
gen i sandsten från Åhus och tillhör den s.k. ”Maglehem-Vitabygruppens” 
rikt utsmyckade dopfuntar från tidigt 1200-tal. Flertalet dopfuntar i Ble
kinge tycks ha utmönstrats redan under 1600-talet och ersatts av nya i trä 
(se nedan). Från tre av kyrkorna – Asarum, Sölvesborg och Åryd – återstår 
dock skadade cuppor av gotiska s.k. musselcupps- eller paradisfuntar av 
gotländskt ursprung. Även den ej bevarade dopfunten i Ysane kyrka tycks 
ha varit av samma typ av importerade dopfuntar från 1200-talets senare del 
och slut (Reutersvärd 1967). Importerad från Gotland är också den delvis 
bevarade dopfunten av kalksten i Backaryds kyrka från 1200-talets mitt, 
försedd med slät, halvsfärisk cuppa. Kyrkan i Backaryd tillkom först 1630
och dopfunten övertogs sannolikt från moderkyrkan i Ronneby, där en ny 
dopfunt av brons, gjuten i Nordtyskland, hade anskaffats 1604. 

Beståndet av medeltida träskulptur är betydligt större, men av de 35
bevarade arbetena härrör inte mindre än 21 från endast tre av sockenkyr
korna: Edestad, Hjortsberga och Gammalstorp (Liepe 1995). Av dessa sva
rar vallfartskyrkan i Edestad för 11 helt eller delvis bevarade kultbilder. 

Äldst av de bevarade romanska skulpturerna är den tronande biskopen 
från Hjortsberga kyrka (nu i Statens historiska museum). Skulpturen hör 
samman med likartade biskops- och madonnabilder från slutet av 1100 
talet och omkring 1200 i det svenska området, men saknar motsvarighet 
i Danmark. Den biskopsbild som också återstår från Edestads kyrka är 
däremot av en senare typ från 1200-talets första hälft och troligen utförd 
i en skånsk verkstad, vilket sannolikt också är fallet med den svårt ska
dade madonnabilden. Från de båda kyrkorna återstår också relativt enkla 
romanska krucifix. 

Det resterande antalet kultbilder tillhör, frånsett de båda 1300-talskru
cifixen i Edestads och Lösens kyrkor, alla senmedeltiden. Till dessa hör det 
stora krucifixet från 1400-talets början i Sölvesborgs kyrka med stilmäs
siga rötter i den internationella gotiken (fig. 21). Under början av 1500 
talet är samhörigheten mellan skånsk och blekingsk träskulptur liksom det 
nordtyska inflytandet mera påtagligt, t.ex. i de stora krucifixen i Ronneby 
och Elleholm och altarskåpet i Tving. 

Ronneby utgjorde under senmedeltiden regionens handelscentrum och 
förutsättningen för en lokal produktion av kultbilder bör ha funnits i staden 
även om huvuddelen av skulpturerna sannolikt importerades från danska, 
nordtyska eller svenska verkstäder (Liepe 1995). 
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Fig. 21. Det stora krucifixet i S:t Nico
lai kyrka i Sölvesborg kan dateras till 
1400-talets början. Till tidigt 1400-tal 
hör också kyrkorummets kalkmål
ningar. Utsmyckningen togs fram vid 
restaureringen 1905–06 och komplet
terades då delvis. Foto Sören Hallgren 
1960, ATA. 
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Trä Murverk 

11 % 28 

18 % 

71 % 

B. Nyuppförda medeltids-
A. Nybyggda kyrkor. kyrkor per period.

    Äldre medeltid (–1350)
    Yngre medeltid (1350–1550)
    Ospecificerad medeltid 

11 % 32 % 

79 % 

C. Andel nyuppförda
medeltidskyrkor med
smalare kor. 

D. Andel kyrkor med 
salformad plan vid 
medeltidens utgång. 

E. Andel kyrkorum med
murade valv vid medel-
tidens utgång. 

medeltidens kyrkor i siffror 

Diagrammen avser huvudkyrkor i 27 medeltida socknar och stadsförsam
lingar, dessutom kapellet på Sturkö som 1564 bildade egen församling. Alla 
kyrkor murades av sten eller tegel (A). I tre fall finns dock indicier på att den 
stående kyrkan föregåtts av en äldre byggnad, sannolikt i trä. Huvuddelen av 
kyrkorna har daterats till äldre medeltid (B). Endast 5 st. har förts till yngre 
medeltid. Av dessa uppfördes 3 st. i nytillkomna städer. För 3 av kyrkorna 
gäller en allmän specificering till medeltiden. Av de nyuppförda medeltids
kyrkorna har åtminstone 22 st. haft ett smalare kor i öster (C). Endast 3 st. 
hade salformad plan vid medeltidens utgång, däribland kapellet på Sturkö. 
Valvslagning av kyrkorummet är känt från 9 av kyrkorna (D). 
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Kyrkorna 1550–1760
 
av Marian Ullén 

Blekinge blev genom sitt utsatta läge i utkanten av det danska riket hårt 
drabbat av kampen mellan danskar och svenskar även under 1500- och 
1600-talen. Den senmedeltida byggnadsverksamheten hade varit låg och 
även under reformationstiden och fram till 1658, då det slutliga svenska 
maktövertagandet skedde genom freden i Roskilde, var förändringarna 
av kyrkobyggnaderna i allmänhet mycket små och renässansens nya ideal 
avspeglades främst i kyrkorummens inredning och utsmyckning. 

Den på kungligt initiativ genomförda reformationen hade skett 1536–37
och 1537 tillträdde Lunds stifts förste evangeliske biskop, Frands Vormod
sen. I jämförelse med de svenska reformatorerna visade de samtida danska 
teologerna en större reservation inför kyrkornas gamla bildskatt och Vor
modsens efterträdare 1552, Niels Palladius, gav i sina skrifter uttryck för 
en närmast reformert bildsyn med fördömande av alla slags återgivningar, 
även krucifix och andra Kristusbilder, i kyrkorummet. Reformationen i 
Danmark innebar emellertid endast i undantagsfall en religiös bildstorm. 
Förnyelsen av kyrkorummens inredning påbörjades dock tidigt och många 
av de blekingska kyrkorna anskaffade efter danskt mönster redan under 
1500-talet och början av 1600-talet sina nya altartavlor och predikstolar. 
Vid samma tid började också de medeltida dopfuntarna att i många fall 
ersättas av nya träfuntar. 

För de medeltida städerna innebar den nya tiden stora förändringar. 
Lyckå och Avaskär miste år 1600 sina stadsprivilegier till förmån för den 
av Kristian IV anlagda fästningsstaden Kristianopel. Även privilegierna 
för Elleholm indrogs. Genom den kungliga satsningen på anläggandet av 
Kristianstad 1612 kom Sölvesborgs betydelse att minska och även dess pri
vilegier indrogs så småningom. 

Den fortsatta politiska oron efter fredsslutet 1658 och under det skånska
kriget på 1670-talet, då den s.k. snapphanerörelsen var stark även i Ble
kinge, möttes av systematiska försvenskningsåtgärder. Blekinge inkorpore
rades som eget län i det svenska riket 1683 och Karl XI:s satsning på den
nya örlogsstaden Karlskrona, som grundats 1680, fick tillsammans med det
tidigare grundade Karlshamn stor betydelse för området inte bara militärt
och politiskt utan även ekonomiskt. Med de nya stadskyrkorna introduce
rades den karolinska barocken och de tre kyrkorna i Karlskrona – Amira
litetskyrkan Ulrica Pia, Fredrikskyrkan och Trefaldighetskyrkan – kom att
tillhöra den svenska barockens främsta och arkitektoniskt mest intressanta
kyrkobyggnader.

För landsbygdens sockenkyrkor medförde däremot den nya svensktiden 
endast fortsatt små förändringar. Moderniseringen av kyrkorummen så att 
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de bättre skulle motsvara tidens teologiska och estetiska krav fortsatte, men 
nu med anknytning till svensk tradition. 

Förändringen gällde även den kyrkliga verksamheten. 1686 års svenska 
kyrkolag blev ny grundval för såväl organisation som liturgi och förkun
nelse. Drivande kraft för försvenskningsarbetet inom Lunds stift var 
biskopen Canutus Hahn (1680–87), som dessförinnan varit kyrkoherde 
i Ronneby. Den eftersträvade uniformiteten inom kyrkan var i stort sett 
genomförd runt sekelskiftet 1700. 

Dansktidens slutskede 
Endast två nya kyrkor uppfördes i Blekinge före krigsslutet 1658: kyrkan 
i fästningsstaden Kristianopel (fig. 8) och det lilla träkapellet i Backaryd 
i Ronneby socken. Kapellet i Backaryd uppfördes 1630 i den långsträckta 
socknens skogsbygd. När den nuvarande träkyrkan stod färdig 1799 (se
nedan) såldes den gamla för att återuppstå som mangårdsbyggnad till hem
manet Carlstorp i Ronneby, där den efter Brunnsbolagets förvärv 1886 bl.a.
kom att användas som brunnskontor i anläggningen. 

Heliga Trefaldighets kyrka i Kristianopel (fig. 24) har däremot bevarats 
och ger genom sin korsformade plan (fig. 26), som anpassades efter den 
omgivande anläggningen, men framför allt genom sina ursprungliga inred
ningsdetaljer en glimt av de renässansideal som präglade Kristian IV:s tid. 
Kyrkan påbörjades 1618 efter det att en äldre kyrka bränts av svenskarna 
1611 under Kalmarkriget. Byggnadsarbetena leddes av murmästaren Oluf 
Madsen, som samtidigt var verksam vid uppförandet av den monumentala 
Trefaldighetskyrkan i Kristianstad. För den nya kyrkan i Kristianopel 
gällde dock långt ifrån samma ambitioner. Den blev betydligt mindre 
och enklare. Långhuset var ursprungligen indelat av träskrank och 1647
omtalas ett nytt stort korskrank med tre dörrar. Även dopplatsen omgavs 
av skrank. I södra korsarmen fanns mitt för predikstolen en läktare med 
bänkrum för fästningens kommendant. 

Av stadskyrkorna hade den medeltida kyrkan i Ronneby redan under det
nordiska sjuårskriget skadats svårt vid härjningarna 1564 men iståndsatts på
nytt. Under slutet av 1500-talet och under 1600-talets första hälft omvand
lades kyrkorummet genom rika kalkmålningar i renässansstil och nya prakt
fulla inredningsdetaljer (fig. 25), bekostade av stadens borgerskap.

Den flervåniga altaruppsatsen i Ronneby kyrka anskaffades först 1652
och utgör med sin rika broskverksdekor och friskulptur ett exempel på den 
begynnande barocken. Flera av de större kyrkorna hade redan tidigare 
fått ståtliga altaruppsatser och predikstolar i utpräglad renässansstil och 
av påfallande hög kvalitet såväl konstnärligt som tekniskt. Till periodens 
praktfulla, flervåniga altaruppsatser hör de i Mjällby och Sölvesborgs 
kyrkor, daterade 1621 respektive 1622 och sannolikt utförda av samme 
mästare. Till samma period hör också de båda kyrkornas rikt skulpterade 
predikstolar, liksom predikstolarna i Ronneby och Ramdala samt dopfun
ten i Mjällby kyrka. Den rikt snidade dopfunten, där cuppans form och 
dekor efterbildar predikstolarnas korg, tillhör den grupp av dopfuntar i trä 
som vid denna tid ersatte flera av de medeltida stenfuntarna i Blekinge. Till 
dopfuntarna hörde vanligen en rikt snidad baldakin, som dock endast beva
rats i ett par fall. I Mjällby, liksom i flera av de andra kyrkorna i området, 
inlemmades de högklassiga renässansarbetena senare i den efterföljande 
nyklassicistiska kyrkans interiör men neutraliserades genom ommålning 
enligt dåtidens smak (se nedan). Först under 1900-talet har de återfått sin 
ursprungliga färgsättning. 
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Fig. 22 a. Kyrkor uppförda under 
perioden 1550–1760. Kyrkorna i 
Karlshamn och Karlskrona föregicks 
av interimskyrkor i trä. Amiralitetsför
samlingens stora träkyrka i Karlskrona 
var likaså tänkt som interimskyrka 
men blev permanent. I Karlskrona 
uppfördes under perioden ytterligare 
en församlingskyrka, Trefaldighets-
kyrkan eller Tyska kyrkan. 

Fig. 22 b. Kyrkor som genomgått 
viktigare planförändringar under peri
oden 1550–1760. 
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Tiden efter 1658
Den nya centralmaktens intresse för områdets kyrkobyggnader och kyr-
kobyggande koncentrerades till de nyanlagda städerna. På landsbygden 
tillkom under perioden fram till 1700 -talets mitt tre nya kyrkobyggnader: 
Elleholm 1713, Eringsboda 1736 och Öljehult 1753. Med de båda sist-
nämnda kapellbyggnaderna i trä fortsattes den utbyggnad av den kyrkliga 
strukturen i skogsbygden som inletts med kapellet i Backaryd.

När de nya städerna Karlshamn och Karlskrona etablerades ingick 
redan från början en planerad kyrkobyggnad för den inflyttade stadsbe-
folkningen. De första kyrkorna uppfördes som provisorier i form av enkla 
korskyrkor av trä. I Karlshamn, som 1664 utbrutits ur Asarums församling,
blev träkyrkans livstid kort. Den efterföljande stenkyrkan stod färdig för 
invigning 1702 (fig. 26) . I Karlskrona, som utbrutits ur Augerum 1680, 
fördröjdes däremot det planerade stenkyrkobygget på grund av de svåra 
ekonomiska förhållandena under krigsåren i början av 1700 -talet och 
stadskyrkan Hedvig Eleonora var i bruk ända fram till 1744, då den nya 
Fredrikskyrkan slutligen kunde tas i bruk (fig. 26–27).

En interimskyrka som blev permanent var däremot Amiralitetskyrkan 
i Karlskrona, som invigts 1685 och då uppkallades efter Karl XI:s drott-
ning Ulrika Eleonora d.ä. med namnet Ulrica Pia. Den stora träkyrkan 
i fackverkskonstruktion utgörs av en korsformad centralkyrka (fig. 26) 
med ett högt, kvadratiskt mittparti, som utvändigt markeras av ett förhöjt 
takfall med krönande takryttare. Kyrkan, som sannolikt ritades av Erik 
Dahlbergh, är genom sin arkitektur och karakteristiska interiör det för-
nämsta exemplet på den karolinska tidens kyrkobyggande i trä. Med sina 
stora bänkkvarter och ursprungligen dubbla läktare erbjöd kyrkan plats för 
3 000 personer. Behovet av monumentala kyrkorum fanns däremot inte i 
det blekingska skogsområdet. De båda kapellen i Eringsboda och Öljehult 
utgjordes av enkla och traditionellt utformade timmerbyggnader och ersat-
tes senare av de nuvarande träkyrkorna (se nedan).

Även den nya stenkyrkan i Karlshamn, där ritningarna bearbetades 
av Erik Dahlbergh, blev en centralkyrka med korsformad grundplan och 
förhöjt mittparti. Dahlbergh blev också den som fullföljde Nicodemus 
Tessin d.ä:s stadsplan för Karlskrona i enlighet med barockens ideal. De 
båda monumentala kyrkobyggnaderna vid torget ritades däremot båda av 

Tab. 2. Nybyggnader och viktigare 
planförändringar under perioden 
1550–1760, i kronologisk ordning. 
Endast kända årtal. Asterisk anger att
ny- eller ombyggnaden, så vitt känt, 
inte kvarstår i den nuvarande kyrkans 
stomme. Ytterligare förklaringar till
tabellen, se tab. 3, s. 41.

Jämshög Omb. av långhus/kor 1570 -tal Murverk

Kristianopel Nybyggnad (*) 1600 –08 Murverk

Kristianopel Nybyggnad 1618–24 Murverk

Backaryd Nybyggnad (*) 1630 Trä

Karlshamn Nybyggnad (*) 1664–75 Trä

Karlshamn Nybyggnad 1680 –96 Murverk

Karlskrona, Hedvig Eleonora Nybyggnad (*) 1682–85 Trä

Backaryd Omb. av långhus/kor (*) 1683–90 Trä

Asarum Tillb. av korsarm 1697 Murverk

Bräkne-Hoby Omb. av långhus/kor (*) 1701–04 Murverk

Elleholm Nybyggnad 1713 Trä (korsvirke)

Karlskrona, Fredrikskyrkan Nybyggnad 1720 –58 Murverk

Eringsboda Nybyggnad (*) 1736–38 Trä

Jämshög Omb. av långhus/kor 1737–39 Murverk

Asarum Tillb. av korsarm 1749–50 Murverk

Öljehult Nybyggnad (*) 1753 Trä

Fig. 23 Karlskrona grundades 1680 
som huvudbas för den svenska 
flottan. Stadsförsamlingens första 
kyrka, Hedvig Eleonora kyrka, 
uppfördes av trä 1682–85. Den 
var i bruk fram till 1744 när 
den nuvarande Fredrikskyrkan 
invigdes. Fredrikskyrkan ligger 
på den östra sidan av Stortorget i 
stadens centrum. I söder avgränsas 
torget av Trefaldighetskyrkan, 
uppförd i etapper 1697–1749 för 
stadens tyska församling. Kungl. 
Amiralitetsförsamlingens kyrka Ulrica 
Pia, byggd i trä 1685, är belägen 
strax intill Örlogsvarvets område på 
Trossöns sydöstra udde. 

 

 

 

  
 

 
  

 

 

    

 

   

 

 

  

   

  

   

    

    

    

    

    

   

    

   

   

   

    

   

   

   

   

 

Tab. 2. Nybyggnader och viktigare 
planförändringar under perioden 
1550–1760, i kronologisk ordning. 
Endast kända årtal. Asterisk anger att 
ny- eller ombyggnaden, så vitt känt,
inte kvarstår i den nuvarande kyrkans
stomme. Ytterligare förklaringar till
tabellen, se tab. 3, s. 41. 

FREDRIKSKYRKAN 

Ulrica Pia 

Trefaldighets-
kyrkan 

Trossö 

Stumholmen 

Björkholmen 

Saltö 

Lindholmen 
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Fig. 23 Karlskrona grundades 1680 
som huvudbas för den svenska 
flottan. Stadsförsamlingens första
kyrka, Hedvig Eleonora kyrka, 
uppfördes av trä 1682–85. Den 
var i bruk fram till 1744 när 
den nuvarande Fredrikskyrkan 
invigdes. Fredrikskyrkan ligger 
på den östra sidan av Stortorget i 
stadens centrum. I söder avgränsas
torget av Trefaldighetskyrkan, 
uppförd i etapper 1697–1749 för 
stadens tyska församling. Kungl. 
Amiralitetsförsamlingens kyrka Ulrica 
Pia, byggd i trä 1685, är belägen 
strax intill Örlogsvarvets område på 
Trossöns sydöstra udde. 

Jämshög Omb. av långhus/kor 1570-tal Murverk 

Kristianopel  Nybyggnad (*) 1600–08 Murverk 

Kristianopel  Nybyggnad 1618–24 Murverk 

Backaryd  Nybyggnad (*) 1630 Trä 

Karlshamn  Nybyggnad (*) 1664–75 Trä 

Karlshamn  Nybyggnad 1680–96 Murverk 

Karlskrona, Hedvig Eleonora  Nybyggnad (*) 1682–85 Trä 

Backaryd  Omb. av långhus/kor (*) 1683–90 Trä 

Asarum Tillb. av korsarm 1697 Murverk 

Bräkne-Hoby Omb. av långhus/kor (*) 1701–04 Murverk 

Elleholm Nybyggnad 1713 Trä (korsvirke) 

Karlskrona, Fredrikskyrkan Nybyggnad 1720–58 Murverk 

Eringsboda Nybyggnad (*) 1736–38 Trä 

Jämshög Omb. av långhus/kor 1737–39 Murverk 

Asarum Tillb. av korsarm 1749–50 Murverk 

Öljehult Nybyggnad (*) 1753 Trä 

Tiden efter 1658 
Den nya centralmaktens intresse för områdets kyrkobyggnader och kyr
kobyggande koncentrerades till de nyanlagda städerna. På landsbygden 
tillkom under perioden fram till 1700-talets mitt tre nya kyrkobyggnader: 
Elleholm 1713, Eringsboda 1736 och Öljehult 1753. Med de båda sist
nämnda kapellbyggnaderna i trä fortsattes den utbyggnad av den kyrkliga 
strukturen i skogsbygden som inletts med kapellet i Backaryd. 

När de nya städerna Karlshamn och Karlskrona etablerades ingick redan 
från början en planerad kyrkobyggnad för den inflyttade stadsbefolkningen. 
De första kyrkorna uppfördes som provisorier i form av enkla korskyrkor 
av trä. I Karlshamn, som 1664 utbrutits ur Asarums församling, blev trä
kyrkans livstid kort. Den efterföljande stenkyrkan stod färdig för invigning 
1702 (fig. 26). I Karlskrona, som utbrutits ur Augerum 1680, fördröjdes 
däremot det planerade stenkyrkobygget på grund av de svåra ekonomiska 
förhållandena under krigsåren i början av 1700-talet och stadskyrkan 
Hedvig Eleonora var i bruk ända fram till 1744, då den nya Fredrikskyrkan 
slutligen kunde tas i bruk (fig. 26–27). 

En interimskyrka som blev permanent var däremot Amiralitetskyrkan 
i Karlskrona, som invigts 1685 och då uppkallades efter Karl XI:s drott
ning Ulrika Eleonora d.ä. med namnet Ulrica Pia. Den stora träkyrkan 
i fackverkskonstruktion utgörs av en korsformad centralkyrka (fig. 26) 
med ett högt, kvadratiskt mittparti, som utvändigt markeras av ett förhöjt 
takfall med krönande takryttare. Kyrkan, som sannolikt ritades av Erik 
Dahlbergh, är genom sin arkitektur och karakteristiska interiör det för
nämsta exemplet på den karolinska tidens kyrkobyggande i trä. Med sina 
stora bänkkvarter och ursprungligen dubbla läktare erbjöd kyrkan plats för 
3 000 personer. Behovet av monumentala kyrkorum fanns däremot inte i 
det blekingska skogsområdet. De båda kapellen i Eringsboda och Öljehult 
utgjordes av enkla och traditionellt utformade timmerbyggnader och ersat
tes senare av de nuvarande träkyrkorna (se nedan). 

Även den nya stenkyrkan i Karlshamn, där ritningarna bearbetades 
av Erik Dahlbergh, blev en centralkyrka med korsformad grundplan och 
förhöjt mittparti. Dahlbergh blev också den som fullföljde Nicodemus 
Tessin d.ä:s stadsplan för Karlskrona i enlighet med barockens ideal. De 
båda monumentala kyrkobyggnaderna vid torget ritades däremot båda av 
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Nicodemus Tessin d.y. och efter helt andra intentioner och förebilder än 
Dahlberghs båda korskyrkor. Med Fredrikskyrkan anpassade Tessin den 
italienska basilikan till svenskt evangeliskt-lutherskt kyrkobruk. Planen fick 
ett brett långhus med kapelliknande nischer, som skulle motsvara förebil
dernas kapellrader men istället fungera som ljusinsläpp och bänkrum, samt 
korta tvärskeppsarmar och absidavslutat kor. Kyrkan med sin rena och 
kraftfulla arkitektur och sin utpräglat romerska tornfasad ritades redan på 
1690-talet men påbörjades först 1720 och var då den invigdes 1744 ännu
delvis under arbete. De karakteristiska tornen fullbordades först 1758 men 
då utan de av Tessin föreslagna huvarna. Trefaldighetskyrkan, som uppför
des för stadens tyska församling och invigdes 1709, blev i sin tur en ytterst 
konsekvent genomförd centralbyggnad, ett rundtempel med utskjutande 
romerska tempelgavlar och stor kupol. Byggnaden kan betecknas som 
den kanske märkligaste av de kyrkor som Nicodemus Tessin d.y. skapade i 
karolinsk barock. Vid den stora stadsbranden 1790 skadades dock kyrkan 
svårt och blev vid återställandet delvis präglad av de då rådande stilidealen 
(se nedan). Till kyrkan hörde ett fristående klocktorn av sten, uppfört 1751

Fig. 24. Kyrkan i den nyanlagda fäst
ningsstaden Kristianopel uppfördes
1618. Det trappgavelförsedda tornet 
är rest över norra korsarmen och utgör 
ett långt till sjöss synligt landmärke 
(jfr fig. 7). Planen är anpassad efter 
det gatusystem som fanns inom befäst
ningen. Foto Armin Tuulse 1959, 
ATA.

Fig. 25. Interiör av Heliga Kors kyrka 
i Ronneby. Det medeltida kyrkorum
met fick under slutet av 1500-talet 
och 1600-talets första hälft en rik 
utsmyckning och inredning i dansk 
renässans. Såväl de på 1580-talet 
tillkomna kalkmålningarna som 
altaruppsats, predikstol och ett flertal 
epitafier pryder fortfarande kyrkorum
met. Foto Ateljé Olsson, 1948. ATA. 
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Fig. 26. Ett urval kyrkor uppförda 
under perioden 1550–1760 återgivna i 
skala 1:800. 

Karlskrona, Fredrikskyrkan, 
uppförd 1720-58. 

Kristianopel, 
uppförd 1618–24. 

Karlshamn, 
uppförd 
1680–96. 

–1350 1860 –1950 

1350 –1550 1950 – Karlskrona, 
Amiralitetskyrkan 1550 –1760 Ospec. 

Ulrica Pia, 
1760 –1860 0 5  10M uppförd 1685. 

som ersättning för en klockstapel av trä och riven på 1860-talet. 
Under 1600-talets andra hälft inskränkte sig verksamheten på lands

bygden till enstaka utvidgningar och reparationer av kyrkorna. Senast på 
1660-talet tycks också ett flertal av kyrkornas klockstaplar ha förnyats. 
Även under 1700-talets första hälft bestod byggnadsverksamheten huvud
sakligen av kompletteringar, bl.a. av tillbyggnader av sakristior (jfr nedan). 
Den lilla romanska absidkyrkan i Asarum förvandlades emellertid genom 
en tillbyggd korsarm i norr 1697 och en motsvarande korsarm i söder 
1749–50 till en hybrid av barockens korskyrkoideal. Femtio år senare revs 
de återstående medeltida delarna och byggnaden blev en ordinär korskyrka 
med enhetlig nyklassicistisk prägel (se nedan). Den medeltida kyrkan i 
Elleholm ersattes däremot 1713 av en helt ny men mycket enkel salkyrka i 
korsvirke. Redan dessförinnan hade samma i kyrkligt sammanhang ovan
liga byggnadsteknik använts vid tillbyggnaderna av vapenhus i Rödeby och 
Hällaryd. Så sent som 1760 valde man likaså korsvirke, det traditionella 
byggnadssättet för profanbyggnaderna i det skogfattiga danska området, 
vid uppförandet av ett nytt vapenhus vid Sölvesborgs kyrka. 

Ett intressant men kortlivat inslag i den blekingska kyrkofloran blev 
den till barockkyrka förvandlade medeltidskyrkan i Jämshög. Byggna
den utvidgades 1737–39 kraftigt på bredden och försågs med svängda 
gavlar, smårutiga fönster, markerade portaler och målad utvändig dekor. 
Förslaget hade uppgjorts av församlingens kyrkoherde, Peter Estenberg, 
som bl.a. varit handsekreterare hos kung Stanislaus i Zweibrücken, och 
sannolikt därifrån inspirerats till den egna kyrkans omvandling i sydtysk 
barockstil. Kyrkan brann emellertid 1803 och återuppstod i nyklassicistisk 
skepnad (se nedan). 
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Av den ursprungliga inredningen i de stora stadskyrkorna återstår endast 
enstaka komponenter. Rika barockinredningar präglar däremot delvis de 
bevarade medeltida kyrkorummen i Edestad, Fridlevstad, Hjortsberga och 
Nättraby. Goda hantverkare och träsnidare utbildades vid skeppsvarven i 
Karlshamn och Karlskrona och kunde anlitas också för kyrkliga uppdrag. 
Till periodens skickliga bildhuggare hörde Åke Truedsson från Karlshamn, 
som bl.a. 1673 utförde altaruppsatsen i Rödeby kyrka och dopstället i 
Fridlevstads kyrka 1682. Förnyelsen av inredningen i Fridlevstads kyrka 
fullföljdes med den praktfulla predikstolen 1692, utförd av en efterföljare 
till Truedsson. De skulpterade arbetena från slutet av 1600-talet och början 
av 1700-talet utmärks av en mycket rik och skickligt skuren dekor medan 
figurskulpturernas konstnärliga kvalitet kan variera. Till senbarockens 
arbeten hör altaruppsatsen i Hjortsberga kyrka, utförd 1745 av växjömäs
taren och stiftsbildhuggaren Sven Segerwall. 

1692 inrättades ett målarämbete i Karlskrona, där den ledande mästa
ren blev Johan Columbus, som inflyttat från Småland och under 1690-talet
utförde diverse arbeten i kyrkorna. Ingen av hans kyrkliga utsmyckningar 
i Blekinge har dock bevarats. Till hans efterföljare hörde Johannes Lund
berg, vars kortaksmålning från 1730 i Edestads kyrka återstår, och Daniel 
Lundgren, som 1728 utförde en takmålning i Sturkö gamla kyrka (nu i 
Blekinge läns museum). Stilmässigt och motivmässigt hör måleriet samman 
med den karolinska barockens rika västsvenska kyrkomåleri, som också 
präglade det småländska området. 

Fig. 27. Den monumentala Fredriks-
kyrkan i Karlskrona ritades av Nico
demus Tessin d.y. på 1690-talet men 
byggnadsarbetena påbörjades först 
på 1720-talet. De karakteristiska tor
nen fullbordades 1758 och fick då en 
något förenklad avslutning. Foto Iwar 
Anderson 1944, ATA. 
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C.. Nyuppförda kyrkor i förhållande till antalet församlingar 1760 D. Ombyggda kyrkor i förhållande till antalet församlingar 1860
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Murverk Trä	 Murverk Trä 

A. Nybyggda kyrkor.	 B. Viktigare planförändringar av
kyrkorum (ombyggnad av långhus/kor, 
tillbyggnad av korsarm/ar). 

22 %	 13 % 

C. Andel nyuppförda 
kyrkor. 

D. Andel kyrkorum som genomgått 
viktigare planförändring. 

kyrkorna 1550–1760 i siffror 

Diagrammen avser 30 huvudkyrkor i Svenska kyrkans territoriella försam
lingar (därmed inte Trefaldighetskyrkan i Karlkrona uppförd 1698–1714
för stadens tyska församling, och Ulrica Pia i Karlskrona uppförd 1685 för
Kungl. Amiralitetsförsamlingen), samt kapellen i Öljehult och Eringsboda, 
som bildade församlingar 1859 respektive 1870. Tio kyrkor nyuppfördes 
under perioden, fyra i murverk och sex av trä, varav den senare gruppen även 
innefattar Elleholms kyrka i korsvirke (A). Flera av stadsförsamlingarna upp
förde ny kyrka två gånger under perioden, det gäller Karlskrona, Karlshamn 
och Kristianopel. Andelen nyuppförda kyrkor vid periodens utgång utgjorde 
alltså 22 % (7 st.) av det totala beståndet (C). Sex viktigare planförändringar 
skedde under perioden. Några av dem berörde en och samma kyrka: Asarum 
tillbyggdes med en korsarm i söder 1697, medan motsvarande tillbyggnad i 
norr dröjde till 1749–50; Jämshögs kyrka förlängdes i väster under 1570 
talet och breddades i söder 1737–39. Andelen kyrkorum som vid periodens 
utgång genomgått viktigare planförändringar utgjorde således 13 % (4 st.) av 
det totala beståndet (D). 
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Kyrkorna 1760–1860
 
av Marian Ullén 

Vid slutet av 1700-talet inleddes den nybyggnadsperiod som under de föl
jande etthundra åren nästan helt förändrade det blekingska kyrkolandska
pet. Under nyklassicismens byggnadsperiod fram till 1800-talets mitt till
kom genom nybyggnad eller kraftig ombyggnad 13 kyrkobyggnader, som
till storlek och utformning skulle både motsvara församlingarnas behov 
och ekonomiska möjligheter och tidens arkitektoniska ideal. Under senare 
delen av århundradet uppfördes ytterligare nio kyrkor och 1800-talet kom 
därmed att nästan helt prägla landsbygdens kyrkor. 

Blekinge hade under 1700-talet upplevt en exceptionellt hög befolk
ningstillväxt, som mellan åren 1745 och 1801 innebar en folkökning med 
44 %. Av den befolkningsstatistik som redovisas för år 1805 framgår att 
folkmängden då i många socknar var påfallande hög och den fortsatta 
ökningen om över 40 % även under 1800-talet (fig. 6 a–b) framtvingade 
beslut inte bara om större kyrkorum utan också om ett flertal församlings
delningar, något som dessutom var geografiskt lämpligt med tanke på de 
långsträckta socknar, som från kustlandet eller mellanbygden sträckte sig 
ända till Smålandsgränsen (fig. 5). 

Den stora befolkningstillväxten i det utpräglade småbrukarområde som 
Blekinge utgjorde, och där fiske och sjöfart fortfarande i huvudsak utgjorde 
binäringar, medförde för det stora flertalet invånare ännu knappare levnads
betingelser. Trots att den ökande potatisodlingen resulterat i stärkelsefabri
ker och brännerier vid 1800-talets mitt och trots stenindustrins expansion 
vid samma tid framtvingade de svåra förhållandena för de egendomslösa 
en omfattande emigration till USA. Arbetskraftsutvandringen blev också 
periodvis stor till Danmark och Nordtyskland. 

Ett tydligt exempel på folkmängdens uppgång och senare stabilisering 
och nedgång är Mjällby socken på Listerlandet. År 1748 var folkmängden 
här 1 900 personer, 1805 hade den ökat till 2 681 och 1858 genom fiskets 
uppsving till 5 600 personer. År 1888 nådde folkmängden sitt största tal, 
6 715, men började sedan reduceras genom emigrationen. 

Mjällby tillhörde dock inte de allra folkrikaste socknarna. I Jämshög, 
Asarum, Bräkne-Hoby och Tving uppgick den redan 1805 till 5 258 respek
tive 4 398, 3 470 och 3 368 personer. Vanligen låg socknarnas folkmängd 
vid denna tid på mellan 1 000 och 2 000 personer. Till undantagen hörde 
Edestads, Ysane och Hjortsberga socknar, där folkmängden då endast upp
gick till 639 respektive 760 och 776 personer. I Edestad och Hjortsberga 
behöll man också följdriktigt sina medeltida kyrkor, medan kyrkan i Ysane 
utvidgades. 
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Fig. 28. Kyrkor uppförda under perio
den 1760–1860. Av stenkyrkorna 
uppfördes flera med bibehållande av 
användbara murdelar från den äldre 
kyrkan. 

Fig. 29. Kyrkor som genomgått vikti
gare planförändringar under perioden 
1760–1860, samtliga i murverk. 
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Tab. 3. Nybyggnader och viktigare 
planförändringar under perioden 
1760–1860, i kronologisk ordning. 

Med nybyggnad menas att en helt ny 
kyrka uppförts, eller att ett helt nytt 
kyrkorum tillskapats genom att exem
pelvis en äldre kyrka i ett och samma 
skede både vidgats och förlängts. I de 
kyrkor som angivits som nybyggda 
kan alltså äldre murpartier eller till
byggnader finnas kvar (långhusets 
nordvästra hörn, torn, sakristia etc.). 

Med ombyggnad menas en planför
ändring av långhus/kor, exempelvis 
genom en förlängning i väster eller 
genom att en kyrka med tidigare sma
lare kor erhållit ett korparti av lång
husets bredd. 

Bland de viktigare planförändring
arna har också medtagits tillbyggnad 
av en eller flera korsarmar. Det redovi
sas då som separat åtgärd. Tillbyggnad 
av torn, sakristior och annat som i 
regel inte berört kyrkorummets plan 
har däremot inte angivits. 

Asterisk anger att ny-, om- eller till
byggnaden, såvitt känt, inte kvarstår i 
den nuvarande kyrkans stomme. 

Sillhövda Nybyggnad (*) 1766–68 Trä 

Mörrum  Omb. av långhus/kor 1774 Murverk 

Ysane  Omb. av långhus/kor 1777 Murverk 

Fridlevstad Omb. av långhus/kor 1779–81 Murverk 

Mjällby Nybyggnad 1788–92 Murverk 

Gammalstorp Nybyggnad 1790–93 Murverk 

Backaryd Nybyggnad 1795–99 Trä 

Asarum Nybyggnad 1797–1800 Murverk 

Augerum Nybyggnad 1819–22 Murverk 

Jämjö Nybyggnad 1820–26 Murverk 

Jämshög Omb. av långhus/kor 1832–33 Murverk 

Öljehult Nybyggnad 1840 Trä 

Tving Nybyggnad 1841–43 Murverk 

Mörrum  Nybyggnad 1844–47 Murverk 

Eringsboda Nybyggnad 1847–49 Trä 

Listerby Nybyggnad 1847–49 Murverk 

Lösen  Nybyggnad 1858–60 Murverk 

Nybyggandets tidsmässiga fördelning 
Trots den kontinuerligt ökande befolkningen kom den planerade utbygg
naden och förnyelsen av kyrkorummen att koncentreras till 1790-talet och 
1840-talet, då fyra respektive fem kyrkobyggen slutfördes. Av de övriga 
kyrkobyggnaderna från perioden tillhör en 1760-talet, två 1820-talet och 
en 1850-talet (tab. 3). Dessutom sker i början av 1800-talet en återupp
byggnad av den brandhärjade kyrkan i Jämshög. 

Den inledning av periodens kyrkobyggande som sker 1766 med upp
förandet av det enkla och traditionellt utformade träkapellet i Sillhövda 
i norra delen av Fridlevstads socken var ett led i den utveckling mot för
samlingsdelningar som präglar perioden. Kapellet tillkom för att betjäna 
skogsbygdens församlingsbor och resulterade i att Sillhövda 1846 bildade
egen församling. Tillkomsten av kapellet innebar en reducering av moder
församlingens behov av nybyggnad. Den medeltida kyrkan i Fridlevstad 
utökades istället 1781 mot väster, moderniserades med trätunnvalv och 
ansågs därefter vara tillräcklig även för framtiden. 

Tidigare under 1700-talet hade ytterligare några kapell tillkommit i 
skogsbygden (se ovan). Till dessa hörde Backaryd, där man redan i slutet 
av 1780-talet hade behov av en ny och större byggnad (fig. 31) efter den 
slutliga utbrytningen ur Ronneby församling. Även här resulterade det 
1799 slutförda kyrkobygget i påtagligt minskat utbyggnadsbehov av den 
medeltida stadskyrkan i Ronneby. I Backaryd uppgick folkmängden redan 
1805 till 1 376 personer. Till 1790-talet hör också kyrkorna i Mjällby och 
Gammalstorp på Listerlandet, vilka stod färdiga 1792 respektive 1793, 
samt Asarums kyrka utanför Karlshamn, som utbyggdes 1797–1800. 

Kyrkan i Mjällby (fig. 30) hade påbörjats redan under de ekonomiskt 
svåra krigsåren 1788–90 och kunde fullbordas först efter krigsslutet 1791. 
När Asarum, som var en av de folkrikaste socknarna, slutförde sin utvidg
ning och totala ombyggnad av den delvis medeltida kyrkan, hade dock poli
tisk och ekonomisk oro och missväxt på nytt börjat minska kyrkobyggan
det i hela landet. I Lunds stift som helhet var byggnadsaktiviteten låg även 
under de närmast följande decennierna av 1800-talet. Skiftesreformen, som 
omdanade odlingslandskapet, innebar stora påfrestningar för allmogen och 
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minskade intresset för dyrbara och arbetskrävande kyrkobyggen. Det enda 
kyrkobygget i Blekinge från 1800-talets början, Jämshögs kyrka, fram
tvingades genom att den gamla kyrkan, som ombyggts och utökats kraftigt 
1737–39, hade blivit förstörd genom brand. Ur denna extremt folkrika 
socken utbröts senare Kyrkhult som egen församling (se nedan). 

Även om man från kyrkoledningens sida hade förståelse för försam
lingarnas bristande ekonomiska resurser, som till stor del präglade även 
1820- och 1830-talen, återkom ständigt frågan om nybygge i samband med 
biskopsvisitationerna. Biskop i Lunds stift var sedan 1811 Vilhelm Faxe, 
och under hans långa ämbetstid fram till 1856 tillkom de flesta av periodens 
nybyggnader i såväl Skåne som Blekinge. 

Det uppskjutna nybyggandet i Blekinge inleddes på 1820-talet med de 
båda grannkyrkorna Augerum och Jämjö (fig. 31) i Östra härad. Först i 
början av 1840-talet skedde en fortsättning genom kyrkorna i Öljehult och 
Tving. Kort därefter uppfördes även en sedan länge påtänkt ny kyrka i Mör
rum. Byggnaden hade tidigare planerats som gemensam kyrka för Mörrum 
och grannnsocknen Elleholm, som var landskapets minsta socken med en 
folkmängd på endast 223 personer, men efter hårt motstånd från invånarna 
i Elleholm fick man här 1834 Kungl. Maj:ts tillstånd att förbli egen försam
ling och behålla sin 1713 uppförda kyrka. Nya kyrkor tillkom vid samma 
tid också i Listerby och Eringsboda (fig. 31–32). Tio år senare avslutades 
periodens kyrkobyggande 1859 med den nya kyrkan i Lösen (fig. 31, 33).

Öljehult och Eringsboda i gränslandet mot Småland utgjorde kapell-
församlingar men utbröts senare som egna församlingar; Öljehult 1859 ur 
den folkrika församlingen Bräkne-Hoby och Eringsboda 1870 ur Tvings 
församling, som likaså hörde till de folkrikaste. Tvings kyrka var vid kapel
lets tillkomst nybyggd, i Bräkne-Hoby nybyggdes kyrkan däremot först 
1868–72 (se nedan). 

Arkitekter och byggmästare 
För samtliga kyrkor, utom träkapellet i Sillhövda, införskaffades ritningar 
från Överintendentsämbetet. Vid ämbetet, som genom Kungl. Maj:ts för-

Fig. 30. Till det slutande 1700-talets 
kyrkobyggnader med kvardröjande
gustavianska drag hör Mjällby kyrka 
på Listerlandet. Kyrkan uppfördes 
1788–92 efter ritningar från 1783. 
Korväggens runda fönster blev igen
murade vid restaureringen 1896–97 
men är numera markerade som nischer 
i fasaden. Foto Pär-Ola Karlsson 
1988, ATA. 
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Fig. 31. Ett urval kyrkor uppförda 
under perioden 1760–1860 återgivna i 
skala 1:800. 

Eringsboda, uppförd 1847–49. 

Backaryd, uppförd 1795–99. 

Jämjö, uppförd 1820–26. Lösen, uppförd 1858–60. 

ordningar från 1759 och 1776 hade fått överinseendet över landets offent
liga byggande, var en kader av arkitekter verksamma vid överintendentens 
sida för att bearbeta eller göra upp ritningar åt församlingar som önskade 
förnya sin kyrkobyggnad. 

Ofta kom kyrkorna att uppföras flera år efter det att församlingarna 
erhållit de begärda ritningarna och ofta skedde också senare omarbet
ningar av äldre ritningar. För de kyrkor i Blekinge som uppfördes på 1790 
talet tillhör ritningarna 1780-talet, vilket liksom i många senare fall med
förde en stilmässig eftersläpning. Ritningen till Mjällby kyrka är daterad 
1783 och osignerad men sannolikt utförd av den då vid ämbetet verksamme 
arkitekten Jacob Wulff. De något senare ritningarna till Gammalstorps 
och Asarums kyrkor utarbetades däremot av Gustaf Pfeffer, medan rit
ningen till Backaryds kyrka bearbetades av Olof Tempelman, en av den 
gustavianska tidens ledande arkitekter. Ursprungsförslaget hade utförts av 
fortifikationsofficeren Erasmus Gabriel Henschen, son till församlingens 
kyrkoherde och tydligen väl förtrogen med byggnadsritning, och Tempel
mans uppgift blev framför allt att kraftigare betona de rådande stilidealen. 
Tempelmans namn förekommer också i samband med återuppförandet av 
Jämshögs kyrka 1804. 

På ritningarna till 1820- och 1840-talens nybyggnader återfinns arki
tektnamnen Jacob Wilhelm Gerss, Johan Adolf Hawerman och Johan Fred
rik Åbom. Även periodens sista nybygge, kyrkan i Lösen (fig. 33), uppfördes 
efter ritningar av Åbom, som inledde sin långa verksamhet vid Överinten
dentsämbetet på 1840-talet och kom att sätta sin prägel på ett mycket stort 
antal kyrkobyggnader i landet. 

De lokala byggmästarna, som hade att effektuera ämbetets intentioner, 
följde sällan helt de uppgjorda förslagen. Av ekonomiska skäl och brist på 
tillräckligt skickliga hantverkare förenklades vanligen byggnaderna när det 
gällde mera avancerade arkitektoniska detaljer som portalomfattningar, 
listverk och tornkrön. Byggmästarna uppgjorde ofta de underlagsritningar 
som sändes in till ämbetet och med ökande skicklighet och erfarenhet 
använde de också möjligheten att genom egna förändringar sätta sin prägel 
på byggnaderna. 

Till de på 1790-talet verksamma byggmästarna i Blekinge hörde Ludvig 
Dymling från Kristianstad, som anlitades för kyrkobyggena i Gammal
storp och Asarum. Uppförandet av träkyrkan i Backaryd krävde däremot 
annan erfarenhet och här anlitades timmermästaren Trued Ekelund från 
Karlskrona. På 1820-talet svarade Nils Fredrik Wahlqvist, murmästare i 
Karlskrona, för de båda kyrkorna i Augerum och Jämjö. När nybyggande 
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åter blev aktuellt på 1840-talet anlitades kantorn och byggmästaren J. G. 
Rosenlund från Tving för uppförandet av dels hemsocknens kyrka och dels 
kyrkan i Listerby. Bygget av träkyrkan i Eringsboda (fig. 31–32) leddes vid 
samma tid av den i socknen bosatte fjärdingsmannen Peter Gummesson. 
Rosenlund var verksam som byggmästare även i slutet av 1850-talet, då 
Lösens kyrka uppfördes, och ännu 1860–62, då Augerums kyrka tillbygg
des med torn. 

Planformer och byggnadstyper 
Av de nio stenkyrkor som uppfördes under perioden uppfördes sex stycken
inte bara på samma plats som den gamla kyrkan utan också för att minska
byggkostnaderna med bibehållande av användbara murdelar. Även i övriga
fall valde man en plats i direkt anslutning till den gamla kyrkogården. Kyr
kornas orientering blev också den sedvanliga utom i tre fall: i Augerum och
Tving ligger koret i söder, i Jämjö i väster. 

De murpartier som av sparsamhetsskäl fick stå kvar påverkade endast i
undantagsfall den nya kyrkans planlösning. Den planform som tillämpades
för de flesta av de nya stenkyrkorna visar ett rektangulärt kyrkorum med
torn och utbyggd sakristia vid korets gavel, en plantyp som introducerades
redan med de första nybyggena på 1790-talet. Av ekonomiska skäl blev de
planerade tornen i vissa fall uppförda först i ett senare skede. 

1790-talets kyrkobyggnader i Mjällby (fig. 30) och Gammalstorp, som
båda ritades på 1780-talet, präglas av den gustavianska tidens brutna takfall,
stickbågiga fönster och karnissvängda tornhuv. Det brutna takfallet kom
också att utmärka den närbelägna och återuppförda kyrkan i Jämshög, trots
att Tempelmans ritning här förespråkade den fullt utvecklade nyklassicismens
karakteristiska flacka sadeltak. Vid västutvidgningen och tornbygget tjugo år
senare följde man däremot Tempelmans ritning och tornet fick en balustra
domgiven lanternin. Den klassicistiska lanterninen, vilande på ett flackt eller
plant torntak, blev utmärkande också för de kyrkor som uppfördes under
periodens sista byggnadsfas men nu tillsammans med en arkitektoniskt rikare
utformning av tornkroppen genom listverk och accentuerade ljudgluggar.

Till 1790-talet hör också Asarums kyrka, den till ytan största av perio-

Fig. 32. Den av trä uppförda kyrkan 
i Eringsboda i skogsbygden nära 
Smålandsgränsen ritades av J. L. 
Hawerman 1840 och stod färdig 1849. 
Kyrkobyggnaden utgör ett välbevarat 
exempel på sin tids nyklassicistiska 
stilideal. Foto Pär-Ola Karlsson 1988, 
ATA. 
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Fig. 33. Periodens kyrkobyggande 
avslutades 1859 med den nya kyrkan 
i Lösen strax nordöst om Karlskrona. 
Kyrkan ritades av J. F. Åbom och 
uppfördes av byggmästaren J. G. 
Rosenlund, som bl.a. gav det lanternin-
krönta tornets ljudgluggar en rikare 
utformning. Sakristian utgörs till en 
del av den medeltida kyrkans kor, vars 
trefönstergrupp togs fram på nytt vid 
restaureringen 1936. Foto Pär-Ola 
Karlsson 1988, ATA. 

dens sockenkyrkor, som genom sin planform kom att tillhöra solitärerna i 
området. Här påverkades planen av de korsarmar som tidigare fogats till 
den medeltida kyrkan och resultatet blev en likarmad, tornlös korskyrka 
med enhetlig nyklassicistisk prägel. 

En avvikande planform kännetecknar också 1820-talets båda kyrkor i 
Augerum och Jämjö. Båda ritades av Gerss som treskeppiga, tornlösa kyr
kor med sakristian inrymd inom byggnadens rektangel. I Jämjö minskades 
kyrkan dock på församlingens önskan till en enskeppig byggnad men med 
samma korlösning (fig. 31). Frånvaron av torn uppfattades av båda försam
lingarna som negativt för kyrkobyggnaden och i Jämjö tillades vid omar
betningen av ritningen ett lågt torn indraget i den rektangulära byggnads
kroppen. I Augerum tillbyggdes det av församlingen önskade tornet först 
fyrtio år senare och då efter ritning av Albert Törnqvist och med nygotiska 
drag. Även den tornlösa kyrkan i Listerby, som ritats av Åbom 1843, kom
pletterades 1871 med ett nygotiskt torn efter ritning av J. A. Hawerman. 

De fyra träkyrkorna från perioden uppvisar alla helt individuella plan
former. Sillhövda, den äldsta och enklaste, och som ej är bevarad, utgjordes 
av en traditionell salkyrka med sakristia i norr och vapenhus i väster. En 
rikare utformning fick kyrkan i Backaryd, där ritningarna som nämnts 
bearbetades av Olof Tempelman. Den treskeppiga kyrkan fick genom korta 
korsarmar i norr och söder en korsformad plan men med kyrkorummets 
längdaxel tydligt markerad. Korsarmarna utgjorde från början i sin nedre 
del låga och slutna rum, avsedda som sakristia respektive vapenhus, och 
utrymmet ovanpå dessa inbyggnader användes för läktare. Bristen på bänk
rum gjorde dock att inbyggnaderna så småningom öppnades och förenades 
med kyrkorummet. Samtidigt tillbyggdes en sakristia i öster (fig. 31). 

Av 1840-talets båda träkyrkor blev Eringsboda en rektangulär salkyrka
med utbyggd sakristia mitt på nordväggen (fig. 31–32) medan Öljehult fick
ett åttkantigt kyrkorum med utbyggd sakristia i öster och tornförsett
vapenhus i väster. Från Överintendentsämbetet förelåg ritningar dels till en
centralkyrka och dels till en långhuskyrka. Ingen av dessa ritningar följdes
utan kyrkan uppfördes med användande av den äldre kyrkans timmer på
det sätt som byggmästaren och församlingen fann bäst. 

I Kungl. Maj:ts förordning från 1776 hade i princip fortsatt kyrkobyg
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gande i trä förbjudits men undantag beviljades om församlingens bristande
ekonomi och tillgång på annat lämpligt byggnadsmaterial annars skulle
omöjliggöra eller kraftigt fördröja ett nybygge. Även de träkyrkor, som alltså
tillkom genom dispens, ägnades sedvanlig omsorg från Överintendentsäm
betets arkitekter och fick en tydlig nyklassicistisk prägel. Träkyrkorna i
Backaryd och Eringsboda, som tillkom med femtio års mellanrum, är båda
välbevarade exempel på gällande stilideal. I Eringsboda, där man helt följde
Hawermans ritning från 1840, präglas salkyrkans exteriör av sträng sym
metri, smäckra pilastrar, kraftigt profilerad taklist och frontespiser (fig. 32).

Periodens byggnadsverksamhet medförde inte bara vissa modernise
ringar och ibland utbyggnad av de äldre sockenkyrkornas kyrkorum utan 
också tillbyggnad av separata sakristior, något som de i allmänhet sak
nade i likhet med kyrkorna i de övriga tidigare danska områdena. Kravet 
på en separat sakristia, som kunde användas även för enskilt skriftermål 
och enskild bot, ingick som ett led i kyrkoledningens strävan till enhetlig
het i hela riket. Så tillkom 1770 sakristior i Hjortsberga och Åryd, 1774 i 
Hällaryd, 1784 i Elleholm och 1788 i Jämshög. Dessförinnan hade sakri
stior tillkommit i Mörrum, Listerby och Fridlevstad. När man förlängde 
kyrkan i Ysane mot väster 1777 omvandlades samtidigt det gamla koret 
till sakristia och bevarades på så sätt. En annan lösning tillämpades i den 
1618 uppförda kyrkan i Kristianopel. Här tillkom på 1830-talet en avskild 
sakristia genom att en trävägg uppfördes bakom altaret, en planlösning som 
också förekom i tidens nyklassicistiska kyrkorum. 

I byggnadsverksamheten ingick också en fortsatt förnyelse och reno
vering av de tornlösa kyrkornas klockstaplar. Till dessa insatser hör det 
1793 uppförda fristående och murade klocktornet vid Karlshamns kyrka, 
troligen ritat av arkitekten Thure Wennberg vid Överintendentsämbetet. 
Klocktornets spetsbågiga ljudgluggar är ett av få exempel på goticering 
under gustaviansk tid. Enligt ritningen skulle tornet även ha avslutats av en 
högre och spetsig lanternin. 

Kyrkorummets utformning 
Till skillnad från de vanligen välbevarade exteriörerna har interiörerna 
genomgått olika moderniseringar men präglas i allmänhet trots detta 

Fig. 34. Jämshögs kyrka brann 1803 
och återuppfördes 1804 efter ritningar 
av Olof Tempelman. I samband med 
nya byggnadsarbeten på 1830-talet 
fick interiören sin i Blekinge unika 
prägel av senempire. Altaruppställ
ningen och predikstolen ritades av 
J. A. Hawerman. Altartavlan och 
dekorationsmålningen utfördes av 
Carl Strömberg. Vid restaureringen 
1962–63 framtogs åter den på 1920
talet övermålade dekoren liksom den 
ursprungliga färgsättningen. Foto Pär-
Ola Karlsson 1988, ATA. 
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A. Nybyggda kyrkor.	 B. Viktigare planförändringar av
kyrkorum (ombyggnad av långhus/kor, 
tillbyggnad av korsarm/ar). 

39 %	 9 %  

C. Andel nyuppförda D. Andel kyrkorum som genomgått 
kyrkor. viktigare planförändring. 

kyrkorna 1760–1860 i siffror 

Diagrammen avser de 32 församlingskyrkor som fanns vid periodens utgång, 
dessutom kapellet i Eringsboda som bildade församling 1870. Under perio
den uppfördes 13 kyrkor. Av dem var 9 murade och 4 av trä (A). Andelen 
nyuppförda kyrkor vid periodens utgång utgjorde således 39 % (13 st.) av det 
totala beståndet (C). Fyra viktigare planförändringar skedde under perio
den. Alla berörde långhuset, som antingen vidgades eller förlängdes i väster. 
Mörrum, som genom ombyggnad 1774 vidgades till dubbel bredd, erhöll sin 
nuvarande planform genom nybyggnad 1844–47. Andelen kyrkorum som vid 
periodens utgång genomgått viktigare planförändringar utgjorde således 9 % 
(3 st.) av det totala beståndet (D). 

fortfarande av nyklassicismens krav på ljus och öppenhet. Ljusflödet i kyr
korummen har dock i vissa fall minskats genom tonade glas eller glasmål
ningar och i vissa fall har också korfönster satts igen. Den fasta inredningen 
återstår i allmänhet till stor del. Av ekonomiska skäl kunde inredningen 
ibland endast fullbordas etappvis. Framför allt gällde detta ny altarupp
ställning och predikstol. 

Till de speciellt intressanta interiörerna hör de båda treskeppiga kyrko
rummen i Backaryd och Augerum från 1790-talet respektive 1820-talet.
Båda har trots vissa senare förändringar kvar sin nyklassicistiska prägel.
Det höga mittskeppet täcks i Backaryd av ett tryckt tunnvalv, som vilar
på ett kraftigt entablement, buret av täta träkolonner, medan de låga och
smala sidoskeppen täcks av plana trätak. I det yngre och betydligt större
kyrkorummet i Augerum är arkitekturen lättare, mittskeppet högt och
tunnvälvt och ljusflödet genom de stora rundbågiga fönstren rikligare. Kor
väggens arkitektoniskt uppbyggda altarpredikstol är tillsammans med den
samtidigt tillkomna och monumentala altarpredikstolen i Jämjö exempel
på de numera ytterst få bevarade arrangemangen av denna typ. I Jämjö är
altarpredikstolen placerad i det tunnvälvda kyrkorummets absidformade
koravslutning (fig. 31). I båda fallen går altarpartiets utformning tillbaka på
de av Gerss utförda ritningarna. Ytterligare två altarpredikstolar utfördes,
för kyrkorna i Jämshög och Öljehult, men behölls endast en kortare tid. 

Även altaranordningarna ritades i allmänhet av ämbetets arkitekter 
och fullföljdes i varierande grad. Av periodens sockenkyrkor har dock alla 
utom två en klassicerande altaranordning. Själva altarprydnaderna kom att 
variera och utbyttes ofta senare då smaken förändrats. I några fall användes 
den gamla kyrkans altaruppsats, i andra det för perioden vanliga nakna 
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korset med eller utan svepduk och törnekrans och i ekonomiskt mera välbe
ställda socknar en målad altartavla. En av Pehr Hörbergs sista altartavlor 
utfördes 1813 för Asarums kyrka och infogades av brodern Bengt Hörberg 
i en tidstypisk inramning. Målningen har dock senare flyttats. I Tving till
kom redan i samband med slutförandet av kyrkorummets inredning 1842
en altartavla av en senare småländsk konstnär, Salomon Andersson, som 
centrum i altarväggens arkitektoniskt rika utformning. 

De båda kyrkorna i Mjällby och Jämshög fick på 1830-talet en mycket 
omfattande korutsmyckning. Den gamla kyrkans altaruppsats komplette
rades då i Mjällby med en monumental omramning i grisaillemåleri av Carl 
Strömberg från Karlshamn. I Jämshögs kyrka moderniserades kyrkorum
mets interiör vid samma tid och fick genom Johan Adolf Hawermans för
slag till ny utformning av korparti och predikstol sin i området unika och 
välbevarade prägel av senempire (fig. 32). Här utförde Strömberg förutom 
allmän målning av inredningen även själva altartavlan. 

De nya och högklassiga inredningsdetaljer som tillkom i stadskyrkorna 
under den nyklassicistiska perioden blev av stor stilmässig betydelse även 
för landsbygdens sockenkyrkor och de lokalt verksamma hantverkarna. 
Förändringen av korpartiet i Karlshamns kyrka blev genom sin monumen
tala altaruppställning med en altartavla av den uppburne målaren Fredric 
Westin 1834 en förebild för sockenkyrkornas fortsatta förändringar av 
altarpartiet. Den nyklassicistiska förnyelsen i Karlshamns kyrka komplet
terades 1843 med dekorationsmåleri av den i staden bosatte Strömberg, som 
då prydde hela altarväggen med skenarkitektur i grisaillemåleri (fig. 41). 

De praktfullaste predikstolarna återfinns likaså i stadskyrkorna medan 
man i sockenkyrkorna i flera fall använde sig av den gamla kyrkans predik
stol. I Karlshamn utfördes den nya predikstolen 1837 av bildsnidaren och 
spegelfabrikören Peter Lind från Karlskrona, som tidigare svarat för den 
stora altaruppsatsen. Lind utförde också 1843 predikstolen i Tvings kyrka 
medan en snickare Palm från Småland 1847 utförde den av Åbom ritade 
predikstolen i Mörrums kyrka. 

Även ritningar till orgelfasader ingick i Överintendentsämbetets verk
samhet. I Blekinge fick endast tre av kyrkorna egna orglar under den aktu
ella perioden och av dessa återstår endast den av Åbom ritade orgelfasaden 
från 1847 i Tvings kyrka. Några år tidigare tillkom orgeln i Ronneby 
stadskyrka, där den av Carl Gustaf Blom Carlsson ritade fasaden likaså 
återstår. 

Blom Carlsson finns också bakom utformningen av den ståtliga orgel
läktaren och orgelfasaden från 1825 i Trefaldighetskyrkan i Karlskrona. 
Kyrkan hade efter den förödande branden 1790 förnyats efter förslag av 
Olof Tempelman och återställandet innebar såväl ett återskapande som en 
anpassning till tidens ideal. Byggnaden och dess välbevarade inredning, 
som frånsett läktarpartiet tillkommit 1814 med amiralitetsbildhuggaren
Johan Törnström som huvudansvarig, utgör idag en unik helhet. 
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Kyrkorna 1860–1950 
– nybyggnader och ombyggnader 
av Jakob Lindblad 

Av Blekinges fyrtio församlingar har drygt var fjärde en kyrka som är upp
förd efter 1860 (tab. 4, fig 35). Detta kan te sig något märkligt då landska
pet kanske oftast förknippas med sina äldre kyrkor, som Ramdala, Edestad, 
Ronneby och kyrkorna i Karlskrona. Ett annat intressant förhållande, som 
annars främst förekommer längre norrut i landet, är att kyrkorna i flera 
fall uppfördes i nybildade församlingar där inte kapell förekommit. Dessa 
församlingar återfinns i två tydligt åtskilda områden, dels i skogstrakterna 
mot gränsen till Småland, dels på öarna i Karlskronas skärgård. Kyrkhult 
och Ringamåla i landskapets nordvästra del utbröts 1865 respektive 1883
ur de vidsträckta socknarna Jämshög och Asarum, vars stora kyrkor hade 
tillkommit under seklets förra hälft. Motsvarande nya kyrkoetableringar 
diskuterades för norra delen av Bräkne-Hoby socken, som på 1860-talet fick 
sin nuvarande kyrka, och i norra delen av Ronneby församling (Bredåkra). 
I den senare löstes antagligen problemet temporärt genom tillkomsten av 
gudstjänstlokalen i skolan i Möljeryd 1894 och av brukskapellet i Kallinge 
1897. I Flymen i landskapets östra del byggdes ett länge planerat kapell 
1905, vars kapellförsamling 1920 avskildes från Augerum som självständig 
församling. År 1888 utbröts de tre grannöarna Hasslö, Aspö och Tjurkö 
ur var sin socken och bildade självständiga församlingar. Hasslö och Aspö 
försågs inom något år med små men prydliga murade kapell, medan Tjurkö 
som var något folkrikare genom den där belägna stenindustrin länge fick 
nöja sig med en provisorisk förhyrd lokal. Under en tioårsperiod från 1920 
talets slut tillkom flera nya kyrkobyggnader. Skolan i Möljeryd invigdes som 
kyrkorum 1928. Tjurkö fick 1930 en mer permanent kyrka, om än inte så 
påkostad, genom att en kapellbyggnad för korrektionsanstalten på ön flyt
tades och invigdes till kyrka. 1932–33 tillkom något provisoriska kapell i 
Svängsta och Olofström i landskapets västra del. Kapell av desto mer per
manent och kyrklig karaktär uppfördes i Bredåkra och Saxemara utanför 
Ronneby samtidigt med att Kallinge brukskapell, inrymt i Kockums utställ
ningshall från Industri- och slöjdutställningen i Malmö 1896, ersattes av en 
murad kyrka (tab. 5, fig. 37) . 

De kyrkor som föregicks av äldre har en delvis annan spridning än de 
nyss uppräknade kyrkorna och kapellen. Mellan Ronneby och Karlshamn 
ersattes i tur och ordning de tre grannkyrkorna Bräkne-Hoby 1868–72, 
Åryd 1870–73 och Hällaryd 1876–78 av nya. Grannsocknarna Sturkö och 
Torhamn i Karlskrona skärgård fick nya kyrkor under 1870- och 80-talen
liksom Rödeby norr om Karlskrona. Den enda äldre sockenkyrka som 
ersattes av en ny efter 1880-talet var träkyrkan i Sillhövda som efter bran
den 1940 efterträddes av en stenkyrka. 
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Förkärla Omb. av långhus/kor 1864–65 Murverk 

Kyrkhult Nybyggnad 1865 Murverk 

Bräkne-Hoby Nybyggnad 1868–72 Murverk 

Åryd Nybyggnad 1870–73 Murverk 

Rödeby Nybyggnad 1875–77 Murverk 

Sturkö Nybyggnad 1876–77 Murverk 

Hällaryd Nybyggnad 1876–78 Murverk 

Ringamåla Nybyggnad 1880–83 Murverk 

Torhamn Nybyggnad 1885 Murverk 

Aspö Nybyggnad 1890 Murverk 

Hasslö Nybyggnad 1890 Murverk 

Flymen Nybyggnad 1905 Murverk 

Tjurkö Nybyggnad 1929–30 Trä 

Sillhövda Nybyggnad 1945 Murverk 

Man kan se ett visst samband mellan nybyggandet och folkmängden
(fig.6). De socknar som nu delades tillhörde de större, såväl till befolkningen
som ytan (fig. 5). De övriga socknar som byggde nytt utgjorde rikt befolkade
som inte redan hade förnyat sina kyrkor under 1800-talet. Detta gäller dock
inte för kustsocknarna, som ofta var små när de bildades och bröts ut ur inte
alltid stora socknar, där dock folkökningen procentuellt varit stor. 

Många av kyrko- och kapellbyggena kan kopplas till landskapets 
viktigare näringar under perioden: jordbruk, fiske och stenhuggeri. En 
betydande export av gatsten till Tyskland skedde mellan 1850-talet och 
första världskriget från bl.a. öarna i skärgården, som Sturkö och Tjurkö. 
Betydande fiske bedrevs på bl.a. Aspö och Hasslö. Hällaryd, Åryd och 
Bräkne-Hoby socknar, som omfattade såväl skärgård som jordbruksbygder 
och även skogsbygder, präglades av alla dessa näringar. Genom socknarna 
drogs också järnvägen. Den medeltida kyrkan i Bräkne-Hoby utmönstrades 
vid 1800-talets mitt, trots att den fortfarande var i gott skick och kunde 
rymma 1 000 personer, eftersom folkmängden i den industriellt expande
rande socknen då hade stigit till över 5 000 personer. En motsvarande stor
lek hade det av trä- och stenindustri präglade område som utbröts till Kyrk
hults socken. Liksom i Ringamåla var vägförbindelserna till sockenkyrkan 
i söder mycket bristfälliga, vilket motiverade kyrkobyggena. Under 1900 
talet har invånarantalet åter sjunkit i Blekinges landssocknar. I Torhamn, 
Bräkne-Hoby, Kyrkhult och Hällaryd har den närapå halverats medan den 
minskats till en tredjedel i Åryd, från 2 858 till 1 007, och Ringamåla, från 
2 213 till 703 personer (invånarantal för år 1900 och 1995). 

Kyrkornas utformning 
Kyrkhult är jämte Asarum Blekinges största landskyrka. Under perioden 
tillkom stora kyrkor också i Bräkne-Hoby (fig. 4), Åryd och Ringamåla. 
Kyrkorna från 1890-talet och framåt är dock betydligt mindre, även om 
ingen med undantag av skärgårdskyrkorna är direkt liten. Kyrkorna är 
murade förutom Tjurkö kyrka och kapellen i Möljeryd och Svängsta. 
Gråsten, som användes i de tidiga kyrkorna, ersattes från kyrkobygget i 
Torhamn 1885 och framåt huvudsakligen av tegel, med följd att murarna 
väsentligt kunde minskas i tjocklek. 

Kyrkorna domineras av medeltidsinspirerade drag, såväl före 1900 som
efter. Under periodens första del, fram till och med 1880-talet, har kyrkorna 

Tab. 4. Nybyggnader och viktigare 
planförändringar under perioden 
1860–1950, i kronologisk ordning. I 
Tjurkö ingår betydande delar av en 
byggnad från 1876. Asterisk anger att
ny- eller ombyggnaden, så vitt känt,
inte kvarstår i den nuvarande kyrkans
stomme. Ytterligare förklaringar till
tabellen, se tab. 3, s. 41. 

# 
! 

!! 

! 
! 

! ! 

!!! ! 

! 

Murverk Trä #! 

Fig. 35. Kyrkor uppförda under perio
den 1860–1950. Kartan avser endast 
nyuppförda församlingskyrkor. Endast 
en kyrka, den medeltida kyrkan i För
kärla, ombyggdes kraftigt under perio
den (fig. 12). Dessutom uppfördes 
torn vid tidigare tornlösa kyrkor i tre 
fall (Augerum, Listerby, Ysane). 
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Fig. 36. Hällaryds nya kyrka, uppförd 
1876–78. Samtidigt byggdes det bred
vid kyrkan liggande skolhuset. Foto 
från 1894, ATA. 



Tab. 5. Församlingar med egna kapell 
från perioden 1860–1950. Olofströms 
kyrka uppfördes som kapell 1933 men 
är kraftigt ombyggd 1962. Möljeryds 
kyrka fungerade som kombinerad 
skola och gudstjänstlokal fram till 
1928, när den fick sin nuvarande 
karaktär.

Fig. 37. Bevarade kapell uppförda 
under perioden 1860–1950. 

torn med spetsig spira, flera har fasader med rundbågiga och flersprångiga 
fönster, bågfriser och pilastrar eller strävor i hörnen. Nyklassicistiska arki
tekturideal lever kvar i kyrkornas proportioner, deras symmetriska form 
med huvudingång i väster och en eller två ingångar mitt på långsidorna. 
Men det är bara en av de senare, Torhamn från 1885, som uppvisar sådana 
för 1800-talets tidigare del karakteristiska drag som lanterninhuv och 
flackt trätunnvalv över långhuset. Annars dominerar tre- eller femsidigt 
brutna innertak. Två av de tidiga kyrkorna har fått treskeppiga långhus, 
Kyrkhult (fig. 40) och Bräkne-Hoby, i den senare med läktare i sidoskeppen 
och klerestorievåning i mittskeppet. Bräkne-Hoby framstår därtill som den 
mest påkostade av periodens kyrkor, med rikt dekorerad interiör och exte
riör. Hällaryd (fig. 36) har centralplan med kvadratiskt långhus, där åtta 
pelare formar ett centralrum som inramas av läktare och kröns av en lan
ternin som ger rummet överljus. Rödeby långhus har formen av ett latinskt 
kors och täcks invändigt av ett brant sluttande innertak, buret av synliga 
djärvt slagna spetsbågiga takstolar. De flesta av periodens tidiga kyrkor har 
kor eller korabsid i öster, med eller utan sakristia innanför en skärmvägg 
bakom altaret. Korabsiden öppnar sig med vid båge mot kyrkorummet och 
upplyses av fönster som är högre, eller åtminstone högre placerade, än i 
långhuset. Sturkö (fig. 10, 40) har till och med fått den för tidigmedeltida 
kyrkor karakteristiska uppdelningen i långhus, kor och absid, den sista 
avdelad med skärmvägg till sakristia. Samtliga kyrkor har putsade fasader. 
Kyrkorummens innertak är av trä. 

I de tre murade kyrkorna från 1890-talet och 1900-talets första del har 
de medeltidsinspirerade formerna blivit än mer uttalade med spetsbågiga 
fönster, synliga yttre strävor och medeltidsinspirerade blinderingar. Dessa 

Asarum Svängsta kyrka 1932 

Jämshög Olofströms kyrka 1933 

Ronneby Bredåkra kyrka 1937–39
Kallinge kyrka 1937–39
Möljeryds kyrka 1894
Saxemara kyrka 1937–39 
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kyrkors tornspiror är inte höga och spetsiga utan tar upp det för södra 
Sverige karakteristiska sadeltaket med eller utan trappgavlar (fig. 38). De 
oputsade fasaderna är klädda med fasadtegel eller granit. Kor respektive 
korabsid är tydligt markerade i kyrkorummet och täcks av kryss- eller poly
gonvalv (av putsat trä) medan kyrkornas långhus har innertak med delvis 
synlig takstol. 

En enhetlig grupp bildar periodens sista kyrkor, Kallinge, Bredåkra, 
Saxemara och Sillhövda (fig. 39–40), uppförda mellan 1937 och 1945. De är 
alla ritade av samme arkitekt, Herbert Kockum, och har snarlik karaktär, 
även om de sinsemellan är rätt olika. Vissa modernistiska drag kan märkas 
i Kallinge, i övrigt är kyrkorna utformade med en karaktär som ansluter till 
äldre landskyrkor. Bredåkra och Saxemara har breda västtorn som täcks av 
sadeltak, Sillhövda lanterninhuv kröns av en spetsig spira. Tre av kyrkorna 
har murade kryss- eller stjärnvalv, i Kallinge och Sillhövda fördelade på tre 
skepp. Samtliga kyrkor är murade och såväl ut- som invändigt vitputsade. 

Om- och tillbyggnader 
Utöver nybyggnader utfördes ett fåtal om- och tillbyggnader. Förkärla 
kyrkas långhus förlängdes åt väster 1864–65, samtidigt som västtorn 
uppfördes och det medeltida koret försågs med en absid som genom en 
senare avlägsnad skärmvägg avdelades till sakristia (fig. 12, 17). Backaryd 
fick invändigt karaktär av korskyrka 1885–87 i och med att några av det 
treskeppiga kyrkorummets kolonner och sidoläktare avlägsnades (fig. 31).
På 1860- och 1870-talet försågs tre kyrkor med torn: Augerum 1860–62, 
Ysane 1861 och Listerby 1877. Tornen kröns av lanterninhuvar med spet
siga spiror men skiljer sig i övrigt till form och proportioner inte från de 
samtida nyuppförda kyrkornas torn. Sakristior har uppförts vid några kyr
kor: Asarum 1868, Sölvesborg 1905–06 och Förkärla 1937–38 (1965 även i 
Hasslö). I samtliga fall föregicks dessa av sakristior innanför skärmväggar 
bakom altaret. 

Inredning och konstnärlig utsmyckning 
Kyrkhults och Bräkne-Hoby kyrkor försågs vid uppförandet med dekor-
målningar. I Kyrkhult utfördes det tämligen diskreta såväl dekorativa som 

Fig. 38. Aspö kyrka, uppförd 1890 på 
ön Aspö i Karlskronas skärgård. Sam
tidigt byggdes en kyrka på grannön 
Hasslö. Båda kyrkorna uppfördes som 
de första på platsen och utformades 
med tegelfasader, vitputsade blinde
ringar och nygotiskt spetsbågiga föns
ter. Foto E. Zetterberg 1918, ATA. 
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Fig. 39. I Sillhövda, i skogsområdet 
intill gränsen mot Småland, uppfördes 
den nuvarande stenkyrkan efter det 
att en äldre träkyrka förstörts genom 
brand 1940. Kyrkan ritades av Her
bert Kockum, som tidigare ritat tre 
kyrkor i Ronneby landsförsamling. 
Alla kyrkorna anknyter i sin form till 
äldre landskyrkor och det treskeppiga 
kyrkorummet i Sillhövda täcks av 
medeltidsinspirerade murade stjärn
valv. Äldre vykort i ATA. 

figurativa måleriet av sockenbon, konstnären Magnus Jönsson (förebild för 
Strindbergs ”Olle Montanus” i Röda Rummet). Den rika målningsdekoren 
med figurativa inslag i Bräkne-Hoby utfördes av Svante Thulin, som arbe
tat för kyrkans arkitekt Helgo Zettervall i bl.a. Lunds domkyrka. Flymens 
kyrka pryddes med en målad akantusdekor, i övrigt saknade periodens 
kyrkor målad dekor. 

I Kyrkhult tillkom en altartavla, utförd 1867 av Bengt Nordenberg, då 
verksam i Düsseldorf, men med rötter i Blekinge och i det kyrkomåleri som 
under nyklassicismen utvecklats av Pehr Hörberg. En av Hörbergs sista 
altartavlor hade utförts 1813 för Asarums kyrka i Nordenbergs första 
hemsocken. En förebild för den under 1800-talet fortsatta traditionen med 
altartavlor var när det gäller de blekingska kyrkorna också Fredric Westins 
uppmärksammade målning i Karlshamns kyrka (fig. 41). Av periodens 
nyuppförda kyrkor fick Torhamn en altartavla målad av C. Viréen 1885, 
Kallinge och Saxemara altartavlor målade av Olle Hjortzberg 1938–39 och 
Bredåkra en målad av Tor Hörlin 1939. Sturkö kyrkas ursprungliga altar
uppsats bestod av en skulptur i form av en kopia av Bertel Thorvaldsens 
ofta reproducerade Kristusskulptur som sedan 1829 utgjort altaruppsats i 
Vor Frue Kirke i Köpenhamn. En altaruppsats med figurativ skulptur utför
des även för den nyuppförda kyrkan i Kallinge. Vad gäller övrig inredning 
kan anföras övergången från sluten till öppen bänkinredning som ägde rum 

Aspö, uppförd 1890. 

Kyrkhult, uppförd 1865. 

Fig. 40. Ett urval kyrkor uppförda 
under perioden 1860–1950 återgivna i 
skala 1:800. 

0 5  10M 
Sturkö, uppförd 1876–77. Sillhövda, uppförd 

1945. 
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A. Nybyggda kyrkor.	 B. Viktigare planförändringar av
kyrkorum (ombyggnad av långhus/kor, 
tillbyggnad av korsarm/ar). 

33 % 3 %  

  C. Andel nyuppförda D. Andel kyrkorum som genomgått 

kyrkor. viktigare planförändring.
 

kyrkorna 1860–1950 i siffror
 

Diagrammen avser de 39 församlingskyrkor som fanns vid periodens utgång.


Under perioden uppfördes 13 kyrkor (A). Tjurkö kyrka uppfördes av reveterat 


trä 1929–30, delvis med återanvändning av material från en äldre byggnad.


Andelen nyuppförda kyrkor vid periodens utgång utgjorde således 33 % 


(13 st.) av det totala beståndet (C). Viktigare planförändringar skedde under 


perioden endast i Förkärla kyrka: långhuset förlängdes i väster 1864–65


samtidigt som koret erhöll en absid i öster (B). Andelen kyrkorum som vid 


periodens utgång genomgått viktigare planförändringar utgjorde således 3 % 


(1 st.) av det totala beståndet (D). 


under 1800-talets slut. Sluten bänkinredning användes i Kyrkhults kyrka 
1865, Sturkö 1878 och ännu i Torhamn 1885. Öppen bänkinredning hade 
då införts i landskapet redan i och med Bräkne-Hoby 1869–72 och Åryd 
1873 och förekommer i periodens övriga kyrkor. 

Arkitekter och byggmästare 
Viss oklarhet finns när det gäller upphovsmännen till de kyrkor som upp
fördes under 1800-talet. Flera av kyrkorna har dock ritats av arkitekter vid 
Överintendentsämbetet. Gustaf Dahl ritade kyrkorna i Kyrkhult (fig. 40)
och Ringamåla, Johan Adolf Hawerman har ritat Sturkö och har sannolikt 
utfört ritningen för Åryd. Rödeby ritades av Per Ulrik Stenhammar. Helgo 
Zettervall ritade Bräkne-Hoby kyrka och utarbetade även ritningar för 
Hällaryd och Torhamn, som dock kom att uppföras med starkt modifie
rad utformning. Han utarbetade också ritningar för en storslaget planerad 
men aldrig utförd nybyggnad för Karlskrona Amiralitetsförsamling. Vid en 
pristävling 1899 inlämnades även ritningar av flera andra kända svenska 
arkitekter till samma kyrka. Arkitekten Hjalmar Thedenius har utarbetat 
ritningarna för Aspö och Hasslö kyrkor 1889 (om- eller bearbetade av Axel 
respektive Agi Lindegren). Ritningen till Hasslö kom att ligga till grund 
även för Flymens kyrka men drogs här upp till en större skala och modifie
rades i detaljerna och fasadmaterialet. Arkitekten Herbert Kockum utförde, 
som nämnts, på 1930- och 1940-talen ritningarna till de tre nya kyrkorna 
runt Ronneby och den nya kyrkan i Sillhövda (fig. 39–40). Kockum, som 
var verksam som arkitekt i Stockholm och som i övrigt inte tycks ha ritat 
några kyrkor, fick förmodligen uppdraget genom släktband till Kockums 
Jernverks AB, den industri kring vilken Kallinge samhälle byggts upp. 
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Byggmästare Fredrik Bergström uppförde Bräkne-Hoby kyrka efter 
Zettervalls ritningar. Han arbetade även med Åryds kyrka och uppförde 
kyrkan i Hällaryd, där han också stod för en genomgripande omarbetning 
av Zettervalls ritning (ytterligare bearbetad av Ernst Jacobsson, arkitekt 
vid Överintendentsämbetet). Byggmästaren Th. Roosvall i Hässleholm tog
efter entreprenadauktion med flera underbud uppdraget att uppföra Ringa-
måla kyrka. I övrigt är kyrkornas byggmästare inte särskilt omskrivna.
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Restaureringar från
1800-talets slut till i dag 
av Ingrid Sjöström 

Kyrkorna i Blekinge har vårdats och restaurerats genom åren enligt samma 
riktlinjer som i landet i övrigt, men som grupp är de mer välbevarade än i 
grannlandskapen Småland och Skåne. Det gäller särskilt de stora barock
kyrkorna i Karlskrona och de många klassicistiska kyrkorna, som visser
ligen i etapper har förändrats på olika sätt men som i regel återrestaurerats 
närmare sitt ursprungliga skick. 

Ett trettiotal olika arkitektnamn figurerar i de större restaureringar 
som genomförts i blekingekyrkorna under tiden ca 1860–2000. Tjugo av 
dessa engagerades endast för ett uppdrag, nio arkitekter ledde två till tre 
restaureringar, fyra ledde sex och en arkitekt, Sigge Ullén, hade tio stora 
uppdrag. Till en början var det främst stockholmsbaserade arkitekter som 
anlitades, men även stiftets domkyrkoarkitekter i Lund, Helgo Zettervall, 
Theodor Wåhlin och Eiler Graebe, hade uppdrag i Blekinge. Arkitekter 
från Stockholm med anknytning till Överintendenstämbetet och Byggnads
styrelsen har in i vår tid ansvarat för de stora restaureringarna, t.ex. av 
Karlskronakyrkorna, men från 1940-talet och framåt har allt fler uppdrag 
i sockenkyrkorna utförts av lokalt verksamma arkitekter. 

De allra flesta restaureringar har haft en utgångspunkt i akuta skador 
eller löpande underhållsbehov, som inte närmare kommenteras. Omputs
ning och ommålning av exteriör och interiör ingår normalt i varje restau
rering. Exteriörerna har förändrats betydligt mindre än interiörerna. En 
vanlig yttre förändring har varit byte av takmaterial, t.ex. från spån till plåt 
eller från järnplåt till kopparplåt. Översiktligt kan restaureringarna följas i 
tre perioder: 1880–1920, 1920–1960 och 1960–2000. 

Tiden 1880–1920 
Relativt få större förändringar genomfördes under 1800-talets senare hälft.
Ovanligt genomgripande var Helgo Zettervalls omdaning av Karlshamns 
stadskyrka 1879–81, då bl.a. korskyrkans bemålade innertak av trä ersat
tes av ett nytt i annan form, korets stora skenarkitekturmålning från 1843
övertäcktes och den praktfulla barockorgeln och dess läktare avlägsnades. 
Redan 1902–08 togs kormålningen åter fram (fig. 41) och ny dekormålning 
utfördes på väggarna. Denna övermålades på 1950-talet. 

Flera av de nyklassicistiska kyrkorna fick kring sekelskiftet dekormål
ning och ändrad färgsättning för att göra dem mer stämningsmättade. 
Mjällby fick tak och väggar rikt dekorerade 1896–97 av Stockholmsarki
tekten Agi Lindegren (endast takdekoren bevarad). Mörrum har kvar hela 
dekoren av Svante Thulin från 1898. Asarum pryddes 1911 med en diskret 
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Fig. 41. Korpartiet i den 1702 invigda 
barockkyrkan i Karlshamn fick på 
1830- och 1840-talen en klassicerande 
prägel genom den kolonnförsedda 
altaruppställningen med altartavla
av Fredric Westin och altarväggens 
målade dekor i grisaille av Carl Ström
berg. Vid Helgo Zettervalls omdaning 
av kyrkan 1879–81 övermålades bl.a. 
Strömbergs dekormålning men togs 
åter fram vid den följande restaure
ringen 1902–08. Foto Pär-Ola Karls
son 1988, ATA. 

dekormålning i valvet vid Axel Lindegrens restaurering. Då samme arkitekt 
ett par år senare fick Fredrikskyrkan i Karlskrona om hand, respekterade 
han dess barockkaraktär, vitputsade kyrkorummet och försåg det med en 
ny altaruppsats i jugendbarock. 

I flera medeltidskyrkor som vitmenats under 1700-talet kunde tids
prägeln förstärkas genom att kalkmålningar togs fram. Gustav Lindgrens 
restaurering av Sölvesborgs stadskyrka 1905–06 är typisk för hur fritt de 
medeltida kyrkorna behandlades. Under ledning av konservator Allan Nord
blad togs målningar i valven fram och kompletterades med nya, igensatta 
korfönster öppnades och försågs med glasmålningar, predikstolen flyttades 
från den södra till den norra sidan, läktare och bänkar förnyades, en ny 
sakristia byggdes där ett vapenhus i norr revs. Theodor Wåhlin tog 1911 i 
samarbete med Nordblad fram kalkmålningar i Ronneby stadskyrka. 

I barockkyrkan Ulrica Pia, Amiralitetets kyrka i Karlskrona, gjorde 
Wåhlin 1907–09 stora förändringar: öppna bänkar målade i blått ersatte 
de tidigare slutna, rödmålade, och taket i det förhöjda mittpartiet dekor-
målades, de övre läktarna togs ned m.m. 

När Ringamåla kyrka, invigd 1883, förstördes av brand 1904 återupp
fördes den nygotiska kyrkan utan ändringar. Inredningen blev dock förenk
lad och altartavla anskaffades först till 100-årsjubileet 1983. 

Tiden 1920–1960 
Tre arkitekter var särskilt aktiva under perioden. Under 1920-talet verkade 
Melchior Wernstedt, professor vid Chalmers tekniska högskola och även 
arkitekt vid Byggnadsstyrelsen. Eiler Graebes restaureringar tillkom på 
1930- och 40-talen, medan Sigge Ullén, stadsarkitekt i Karlskrona från 
1935, var verksam från 30-talets slut till 1960. Alla tre arbetade med större 
lyhördhet för kyrkornas egenart än den tidigare generationen, men utan 
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större förståelse för 1800-talets tillägg, som i stor utsträckning avlägsna
des. Kraven växte på ökad komfort i inomhusklimat, bekvämare bänkar, 
bättre belysning, och en rad åtgärder var funktionellt betingade. 1800 
talets öppna bänkar byttes ofta till slutna där sådana föregått de öppna. 
En och annan mindre läktarunderbyggnad för förråd och samlingsrum 
samt toalett genomfördes i större kyrkor, ofta i form av att läktartrapporna 
byggdes in. 

Melchior Wernstedt samarbetade ofta med konstnären Yngve Lund
ström, som både färgsatte, utförde dekor och tog fram och konserverade 
äldre måleri. I Ramdala togs medeltida kalkmåleri fram, medan 1800-tals
dekor avlägsnades i Jämshög. I Jämjö ritades en ny predikstol i klassicis
tisk stil. Den ursprungliga altarpredikstolen gavs tydligare prägel av enbart 
altaruppsats genom att en ny skulpturgrupp tillfogades. I Ringamåla ritade 
Wernstedt tak till både predikstol och dopfunt i nygotisk stil. Han tog sig 

Fig. 42. Interiör av Listerby kyrka 
omkring 1930. Kyrkan, som är upp
förd 1845–49, hade då en i stort sett 
oförändrad interiör. Foto ATA. 

Fig. 43. Vid restaureringen 1947–50 
fick kyrkorummet i Listerby sin 
nuvarande prägel. Korabsidens nya 
al seccomålning utfördes av Gunnar 
Torhamn. Foto Pär-Ola Karlsson 
1988, ATA. 
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också an två andra 1800-talskyrkor som nu blivit mogna för restaurering, 
Kyrkhult och Hällaryd. I Hällaryd, ritad av Helgo Zettervall men delvis 
omarbetad av byggmästaren Fredrik Bergström, gjordes ett stort antal änd
ringar i möblering, dekor och färgsättning, som senare delvis återrestaure
rats. Större varsamhet visade Wernstedt i Kyrkhult, ritad av Stockholms
arkitekten Gustaf Dahl. 

Eiler Graebe restaurerade två medeltidskyrkor, Nättraby och Sölvesborg. 
Många åtgärder känns igen från de många skånska kyrkorna han renoverat: 
elvärme drogs in, golv lades om med kalksten i koret, som ofta höjdes något 
trappsteg. Korbänkar togs bort, liksom ofta de främsta långhusbänkarna 
för att få större plats i koret. Övriga bänkar utglesades och gjordes bekvä
mare. Vindfång och innanfönster sattes in mot drag, och fönstren försågs 
ofta med tonat antikglas mot bländning. I Nättraby var Blekingekonstnä
ren Gunnar Torhamn färgkonsult, och interiören fick 1936–38 tidstypisk 
färgsättning i olika grå nyanser. Graebe behöll mot församlingens vilja den 
ganska enkla 1800-talsaltartavlan i det medeltida koret. Både färgskalan 
och ingreppen återfinns även i de fyra nyklassicistiska kyrkor Graebe stod 
för (Tving, Eringsboda, Gammalstorp och Mörrum). I Eringsboda sattes 
korfönstret igen och altaruppsatsen fick en ny altarmålning. Några stora 
korväggsmålningar av den art Graebe drivit igenom i Skåne genomförde 
han inte i Blekinge. Andra restaurerare lät dock Gunnar Torhamn utföra 
korväggsmålningar, i Lösen 1936 och i Listerby 1950 (fig. 43), liksom i hans 
hemkyrka Torhamn 1954. 

Listerby restaurerades av Sigge Ullén, som inledde sin omfattande verk
samhet i Blekinge med en annan nyklassicistisk kyrka, Backaryd 1938. 
Där återställde han mycket som förändrats på 1880-talet, bl.a. den slutna 
bänkinredningen och borttagna kolonner, samt målade över dekormålning. 
Ullén arbetade liksom Graebe med en för tiden karakteristisk blandning av 
pietet och estetisk ambition. Han avlägsnade sådant som han fann vanpry
dande och rekonstruerade i gengäld annat från äldre skeden som tilltalade 
honom. I Listerby förändrades koret påtagligt genom Torhamns målning 
(fig. 42–43), medan ursprunglig färg och dekor togs fram på predikstol 
och läktarbarriär, som övertagits från den gamla kyrkan. I Ulrica Pia i 
Karlskrona övermålade Ullén det mesta av 1908 års dekormålning, byggde 
nya vindfång och anskaffade en ny dopfunt. Yttertakplåten byttes mot kop
parplåt. I Kristianopel konserverades 1600-talsinventarier varsamt, och 
träinredningen ommålades i bruna och gröna toner, stämda efter de i koret 
1838 målade märkliga träden. 

Ulléns sista stora restaurering i Blekinge gällde Helgo Zettervalls 
kyrka i Bräkne-Hoby. Oviljan mot 1800-talet var ännu stark, och Ullén 
lät avlägsna all dekormålning av Svante Thulin, utom ett mindre parti i 
väster, och ersatte den med ny av konstnären Paul Höm, som målade en 
mer modern Kristus i absidvalvet och en ny serie apostlar i läktarvåningen. 
Färgsättning, bänkar och armatur förnyades också. 

Tiden 1960–2000 
Under 1960- och 70-talen blev de antikvariska myndigheterna mer restrik
tiva, särskilt beträffande medeltidskyrkorna, och restaureringar utfördes 
alltmer varsamt. Äldre målningar och inventarier konserverades och åter
fick ursprunglig färg och dekor. En ofta anlitad konservator var konstnären 
Våga Lindell-Andersson. Samtidigt betraktades ofta färgsättning av bänkar 
och annan yngre träinredning som ett fält där arkitekten relativt fritt kunde 
agera för att påverka rumsupplevelsen. Antikvariskt sett är kulören rever
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sibel och möjlig att återställa. Ett belysande exempel är Torhamns kyrka, 
som fått sin Torhamnfresk i koret 1954, och vid en restaurering 1967 måla
des i gröna, gula och violetta toner som ersatte den tidigare gråskalan. 

Till tidens vanligaste ingrepp hör läktarunderbyggnader, stora nog att 
rymma samlingsrum och toaletter. Tillstånd har mestadels lämnats, men i 
den medeltida kyrkan i Ramdala avvisades installation av toalett 1991 av
Riksantikvarieämbetet, som istället rekommenderat en fristående byggnad. 
Önskemålen om borttagning av bänkar både i koret och längst bak har 
ökat. Vikande besökstal vid gudstjänster och behov av bättre utrymme i 
koret både för förrättningar och kör ligger bakom reduktionen av bänkar. 
Ett rikare musikliv har också medfört att man skaffat kororglar (t.ex. 
Bräkne-Hoby 1970, Ronneby 1986). På senare tid har också liturgisk för
nyelse lett till önskemål om framflyttat altare, som prästen kan stå bakom. 
Hittills har dock få altarframflyttningar genomförts i Blekinge. För dop 
framme i koret eller i kyrkorummets mitt anordnas särskilda dopaltaren 
eller dopplatser (t.ex. Fredrikskyrkan 1968). Skåp för textilförvaring har 
tillkommit i de flesta kyrkor, inrymda där de bäst kan rymmas, i sakristian, 
på läktaren eller i ett bänkparti. En ovanlig placering valdes 1994 i Jämjö, 
där textilskåp inpassats i altarpredikstolens nederdel. 

De tre stora Karlskronakyrkorna, som sedan 1800-talets början med 
ca trettio års intervall genomgått fleråriga restaureringar, har under senare 
tid behandlats strängt antikvariskt. Trefaldighetskyrkan har överförts till 
stadsförsamlingen sedan dess tyska församling upphört. Stadsförsamling
ens behov är mer än väl fyllt av den intilliggande Fredrikskyrkan, och änd
rad användning för Trefaldighetskyrkan har diskuterats sedan 1960-talet,
bl.a. som bibliotek och auditorium. De förändringar som då bedömts nöd
vändiga har inte tillåtits i detta sällsynt välbevarade kupolrum, och kyrkan 
används ännu sparsamt för konserter och särskilda kyrkliga program. Dess 
klassicistiska karaktär framhävdes då altarkorset från Fredrikskyrkan, 
ritat 1843, överfördes till Trefaldighetskyrkan 1945 under en restaurering 
av Erik Fant. 

Ulrica Pia tillhör alltjämt örlogsbasens icketerritoriella församling och 
är ett statligt byggnadsminne, förvaltat av Fortifikationsförvaltningen. 
Efter långvariga diskussioner under 1970-talet återfick träkyrkan den 
ursprungliga röda exteriörfärg som den haft fram till mitten av 1800-talet,
då den målades i gulgrått med mörkare grå listverk. Restaureringen omfat
tade även interiören och genomfördes i etapper efter ett program upprättat 
för Fortifikationsförvaltningen av Börje Blomé. Tillstånd gavs inte till att ta 
upp fönster i det förhöjda mittpartiet för att få in mer ljus. 

Bengt Jörgen Jörgensen från Växjö restaurerade Eringsboda kyrka 
kring 1970. Riksantikvarieämbetet gav tillstånd till nytt altare och altar
ring i klassicistisk stil, ny armatur, läktarunderbyggnad och ommålning av 
träinredningen i klara blå toner. Sidogångar i bänkkvarteren, ett vanligt 
önskemål, genomfördes trots Riksantikvarieämbetets tveksamhet, medan 
ämbetet definitivt motsatte sig sänkning av predikstolen. 

En av landets få kvinnliga restaureringsarkitekter, Hanna Viktorsson i 
Arkitektgruppen i Karlshamn, var flitigt verksam i Blekinge under 1970 
talet. Hon utförde läktarunderbyggnader bl.a. i Augerum och Mörrum, och 
avlägsnade i Hällaryd det mesta av det som Wernstedt utfört där. Hennes 
färghållning ansluter som regel till ursprungskoloriten men i ljusare nyan
ser. Den från Stockholm till Sölvesborg inflyttade arkitekten Lars Holmer 
har restaurerat många Blekingekyrkor på 1980- och 90-talen. Även han har 
ofta arbetat med klara ljusa färger, t.ex. i Ringamåla där den tidigare färg
hållningen i grått 1990 ersattes av nyanser i terracotta, anpassade till den 
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pentatyk i korabsiden som tillkommit till kyrkans 100-årsjubileum 1983, 
en av periodens ganska få nya altarprydnader. 

Utöver Trefaldighetskyrkan i Kalskrona finns för närvarande i Blekinge 
inga kyrkor som bedöms som övertaliga i den meningen att de inte kan hål
las i verksamhet, vare sig i städerna eller på landsbygden. 

Källor och litteratur 
Akter och handlingar om de enskilda kyrkorna i ATA och i Sveriges Kyrkors arkiv, 
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Blekinges kyrkor – kulturarv
och bebyggelsehistoria 
av Marian Ullén 

Natur- och kulturgeografiska förutsättningar 
Blekinge utgör i sin helhet en del av det sydsvenska höglandets sydslutt
ning och kustbygd. Den långa kuststräckan mot Östersjön, de smala sprick-
dalarna, där vattendragen från den småländska högplatån söker sig ner till 
kusten, och skogsbygden i norr bildar tydligt avgränsade regioner med olika 
förutsättningar för bebyggelseutveckling och näringsfång (fig. 2). 

Större jordbruksenheter har endast utbildats på Listerlandet i väster och 
på Ramdalaslätten i öster. Listerlandets stora slättbygd bär tydlig prägel 
av det skånska grannskapet. Indelningen av landskapet i en västlig och en 
östlig del med Hoby skog som skiljelinje var under lång tid märkbar även 
som kulturgräns mellan influenser från Danmark-Skåne respektive Små
land-Öland. Tydligast avspeglade sig denna skillnad i det gamla bondesam
hällets olika byggnadstraditioner, men redan när det gäller de medeltida 
kyrkobyggnaderna är de olika influenserna märkbara. 

De tidiga centralbygderna uppstod innanför den södra kustremsan och 
förbands genom en väst-östgående huvudväg, som i öster fortsatte mot norr 
och det småländska Möre. Ett viktigt vägsystem tillkom också i nord-sydlig 
riktning i dalgångarna och anslöts till huvudvägen. På 1230-talet omtalas
tillsammans med kongelevsinstitutionen tre härader med var sin centralt 
belägen kunglig förvaltningsgård i Hoby, Ronneby och Lösen. Listers härad 
räknades då till Skåne. I anslutning till huvudvägen utbildades också under 
medeltiden flera viktiga handelsplatser med tillhörande hamnar för in- och 
utskeppning av varor, även till och från det småländska inlandet. Mest 
betydelsefull av dessa blev den tidiga centralorten Ronneby. 

Blekinges utsatta läge som en östlig utpost i det danska riket fram till 
1658 innebar upprepade orostider och krigshärjningar med sannolikt åtföl
jande ekonomiska stagnationsperioder. Som en del av det svenska rikets 
nya södra gräns blev landskapets strategiska roll fortsatt betydelsefull och 
i de administrativa försvenskningsåtgärderna ingick anläggandet av de 
båda nya hamnstäderna Karlshamn och Karlskrona, med Karlskrona som 
residensstad och örlogsbas. Av de fem medeltida städerna har endast Sölves
borg och Ronneby levt vidare och utvecklats till viktiga tätorter. 

De varierande ekonomiska förhållandena i olika bygder har av naturliga
skäl påverkat också utvecklingen av det kyrkliga landskapet. Inte minst
”kongelevens” och städernas påkostade kyrkor under medeltiden speglar
de dåtida intressenternas intentioner och ekonomiska möjligheter. Den
stora folkökningen under slutet av 1700-talet och under 1800-talet (fig.
6) medförde en omfattande kyrklig nybyggnadsverksamhet som nästan
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helt omvandlade det i centralbygderna fortfarande kvardröjande medel
tida kyrkolandskapet. Folkökningen innebar också, trots en omfattande 
emigration från och med mitten av 1800-talet, fortsatta hemmansklyv
ningar, torpe tableringar och kolonisering av den tidigare glest befolkade 
skogsbygden, där nya församlingar tillkom. Trots bördiga jordar och kust
bygdens milda klimat har olika binäringar varit viktiga som komplement 
till jordbruket på grund av de små brukningsenheterna. För kustbygden 
och skärgården gällde detta fisket, som fortfarande delvis utgör en viktig 
näringsgren. 

Den under 1800-talet snabba befolkningstillväxten har under 1900-talet 
följts av en negativ befolkningsutveckling, men Blekinge utgör fort farande 
landets mest tätbefolkade län med åtföljande svårigheter när det gäller 
infrastruktur och arbetsmarknad. Industrialiseringen har varit omfattande 
och befolkningsomflyttningarna går från skogs- och dalbygderna mot kust
bygderna medan skogsområdet åter förvandlats till glesbygd. Det redan 
tidigare svaga befolkningsunderlaget framgår av att kyrkorna här oftare 
ligger ensamma eller endast omgivna av smärre bebyggelse medan de flesta 
kyrkorna i de tätbefolkade områdena nu har ett centralt läge i bebyggelsen. 

Byggnadsintensitet och regionala särdrag 
medeltiden 
En intensiv utbyggnad av den kyrkliga strukturen skedde i Blekinge liksom i 
det medeltida Danmark i övrigt under äldre medeltid (fig 44). Under denna 
period etablerades samtliga av landsbygdens medeltida sockenkyrkor, alla 
förlagda till den redan under förhistorisk tid utbildade centralbygden innan
för den södra kustremsan. De tre nyetableringar som tillkom under yngre 
medeltid gällde enbart kustbygdens nya städer. 

Efter 1800-talets omdaning av kyrkolandskapet återstår endast en 
knapp fjärdedel av dessa ursprungligen 27 medeltida socken- eller försam
lingskyrkor. Möjligheten till djupare analys av det medeltida kyrkobyg
gandet i dess helhet är följaktligen reducerad. För samtliga kyrkor finns 
dock uppgifter om byggnadsmaterial och för de flesta är även plantypen 
känd (fig. 11 a–c). Leifh Stenholm har i sin bebyggelsehistoriska studie av 
Blekinges dansktid (1986) försökt att utifrån dessa tillgängliga översiktliga 
kunskaper inlemma även kyrkobyggnaderna i ett historiskt och kulturgeo
grafiskt sammanhang. Sammanställningen ger intressanta infallsvinklar 
bl.a. till sambandet mellan den danska kongelevsinstitutionen, som under 
1100- och 1200-talen för Blekinges del tycks ha inneburit en indelning 
i sex kongelev. I de tidiga kungliga husabyarna bör kyrkobygge ha varit 
aktuellt som ett viktigt led i uppbyggnaden av det nya, mer centraliserade 
och feodalt präglade samhällssystemet. Sannolikt är det här som tidiga trä
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kyrkor kan förutsättas som föregångare till de senare stenkyrkorna. Dessa 
husabykyrkor bör också ha haft en viktig funktion för den kristna kyrkans 
inflytande och konsolidering i den omgivande bygden. 

I den förteckning som finns från 1230-talet över kongeleven är de kung
liga förvaltningsgårdarna som nämnts förlagda till Hoby (Bräkne-Hoby), 
Ronneby och Lösen. Kungliga intressen omnämns också när det gäller 
Mjällby, huvudort för Listerlandet, och Mörrum samt Vambåsa, där byn 
utgjorde en egen enhet inom Förkärla socken. Under 1200-talets tidiga del 
och mitt framträder kyrkorna i de kungaanknutna orterna med en arkitek
tonisk utformning som skiljer dem från de ordinära sockenkyrkorna. Den 
romanska kärnkyrkan i Ronneby utmärks då genom korsarmar med kapell 
och samma för Blekinge exceptionella katedralplanskaraktär får också 
kyrkan i Hoby, där även ett västtorn tillkom. Även stenkyrkorna i Lösen 
och Förkärla, som vid denna tid sannolikt ersatte äldre träkyrkor, får i sitt 
sammanhang sådana exklusiva drag som trefönstergrupp och profilerade 
portalomfattningar. 

Olika former av lokala maktstrukturer är i sin tur skönjbara som bak
grund till utformningen av den lilla grupp av tidigmedeltida sockenkyrkor 
som återstår i östra delen av landskapet. Tre av de fyra kyrkorna här har 
varit försedda med västtorn (fig. 14 a–b). Den typ av ofta sekundära, breda 
romanska torn av skånsk modell, som utmärkt kyrkorna i Nättraby och 
Ramdala, antyder att byggnaderna vid tornens tillkomst omkring 1200 
eller under 1200-talets tidiga del utöver sockenkyrkofunktionen troligen 
även haft en speciell funktion i förhållande till byggherren och det lokala 
samhället. I Ramdala kombinerades västtornet med ett östtorn, rest över 
den kringbyggda absiden (fig. 16). Genom denna ”klövsadelskonstruktion” 
inrättades den stora kyrkan på den bördiga Ramdalaslätten sekundärt till 
att kunna tjäna även ickekyrkliga behov i området. Förebilder till ombygg
naden fanns i de flerfunktionella kyrkor som uppstod på Öland under första 
hälften av 1200-talet. Likartade kyrkoombyggnader med tanke på försvar 
och magasinsutrymmen skedde också vid Kalmarkusten i Möre. Bakgrun
den till denna för Blekinge i övrigt tydligen exceptionella omvandling av 
kyrkan i Ramdala kan sannolikt sökas i den jordägarstruktur som då 
präglade socknen och den omgivande bygden med bl.a. premonstratenser
klostret i Vä som intressent. 

Ett exempel på de nära kontakter som tycks ha funnits mellan kyr
kobyggarna i östra Blekinge och de norra grannområdena är också den 
planform med inbyggd absid som utmärker Hjortsberga kyrka (fig. 9, 12) 
och sekundärt även Ramdala kyrka. Den ovanliga planvarianten har 
genom den dendrokronologiska dateringen av takstolen i Hjortsberga fått 
en intressant övre tidsgräns. Fällningsåret för timret i korets takstol är 1228 
(+ – 5 år). En datering av den likaså med invändig absid försedda kyrkan i 
Nävelsjö i nordöstra delen av Småland är betydligt tidigare. Fällningsåret 
för takstolstimret är här vinterhalvåret 1181–82 och planformen, som när 
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Fig. 45. Antal nybyggnader (mörk 
stapel) och viktigare planföränd
ringar (ljus stapel) per årtionde. 
Med viktigare planförändring avses 
ombyggnad av långhus/kor och 
tillbyggnad av korsarm/ar. Endast 
kända årtal. 
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Delvis bevaradHelt bevarad 

Fig. 46. Medeltidskyrkornas beva
randegrad. Med helt bevarade kyrkor 
avses sådana som uppförts i en bygg
nadsetapp och därefter inte genomgått 
ombygnad av långhus/kor. Med delvis 
bevarade avses kyrkor som i långhus 
och/eller kor innefattar ursprung
ligt murverk, men som i senare tid 
om- eller nybyggts. Bland de delvis 
bevarade ingår även medeltidskyrkan 
i Ronneby som erhöll sin nuvarande 
planform efter ombyggnad under 
tidigt 1300-tal. 

det gäller Hjortsberga kyrka sannolikt överförts från angränsande kyrkor 
i Möre, har alltså varit aktuell såväl under sent 1100-tal som tidigt 1200 
tal. Den dendrokronologiska undersökningen i Hjortsberga ger ytterligare 
två intressanta bidrag till en diskussion om kyrkobyggandets utveckling 
i området. Fällningsåret för timret i långhusets takstol är vinterhalvåret 
1244–45, vilket jämfört med dateringen av korets takstol tyder på att kyr
kan uppförts i två etapper, sannolikt som ersättare för en äldre träkyrka på 
samma plats. Tidsbestämningen utgör dessutom ett riktmärke för tillkom
sten av det västtorn som funnits även här. 

I den blandning av skånska, småländska och öländska kulturimpulser 
som tycks ha präglat de romanska kyrkorna i den östra delen av landskapet 
ingår också förekomsten av separata korportaler, något som är mycket 
ovanligt i Skåne men mycket vanligt i bl.a. södra Småland. Till detta 
schema hos de äldre sockenkyrkorna i området anslöt sig också den nya 
och större vallfartskyrka som på 1400-talet uppfördes i Edestad i två etap
per (fig. 18). Den sena dateringen, som bygger på såväl dendrokronologisk 
datering av takstolarna som murverksundersökningar, visar att en traditio
nell planform med smalare kor (fig. 12) då fortfarande kunde vara aktuell. 
Även den 1474 uppförda kyrkan i den nya staden Lyckå fick ett smalare 
och rakt avslutat kor och fortsatte därigenom traditionen från 1300-talets
stadskyrkor i området. Kyrkan i grannsocknen Augerum utgjordes däremot 
av en salkyrka (fig. 15). 

Den bevarade romanska dopfunten i Bräkne-Hoby är ett tidigt vittnes
börd om den nära anknytning till Skåne, som av naturliga skäl var starkast 
i den västra delen av landskapet. Det är också här som tegel uppträder som 
byggnadsmaterial och ett flertal kyrkor välvdes (fig. 20). Kyrkan i Sölves
borg (fig. 19) utformades med förebild i samma delvis hanseatiskt influerade 
tegelgotik som de samtida skånska stadskyrkorna och försågs tillsammans 
med grannkyrkan i Ysane med kalkmålningar av skånsk tradition (fig. 21).
I samma tradition utbyggdes och välvdes också kyrkan i Mjällby, Listerlan
dets gamla huvudort. 

I den östra delen av landskapet blev endast kyrkan i Ronneby helt välvd 
och tillbyggd med ett sengotiskt tegeltorn som markering av dess ställning 
som stadskyrka. I övrigt levde de platta trätaken vidare och sockenkyr
korna följde det mönster som också i stor utsträckning präglade de små
ländska kyrkorna, inte minst i den närliggande Värendsbygden. 

Den senmedeltida byggnadsaktiviteten var alltså främst lokaliserad till
städerna och enstaka sockenkyrkor i västra delen av landskapet. Genom de 
tre nya städer som tillkom under senare delen av medeltiden fick Blekinge 
påfallande tätt och strategiskt placerade urbana samhällen i kustbygden. 
De nya handelsorterna förblev emellertid små och Ronneby utgjorde liksom 
tidigare regionens handelscentrum med hamn söder om staden. Intressant i 
sammanhanget är att Elleholms stadsrättigheter 1450 tillkom genom ärke
biskopen i Lund, och staden tillhörde även fortsatt under medeltiden den 
biskopliga intressesfären i området. 

efter medeltiden 
Den låga byggnadsaktiviteten under medeltidens senare del följdes inte av
något större antal nybyggnader och ombyggnader under 1500- och 1600 
talen (fig. 44–45), som för Blekinge blev en i hög grad kyrkligt och politiskt
omvälvande period. Under Kristian IV:s tid anlades fästningsstaden Kristia
nopel (fig. 8), som ersatte Avaskär. Den 1618 uppförda kyrkan med sin till
omgivande bebyggelse och gatunät anpassade korsformade plan (fig. 24, 26) 
blev det första exemplet på den nya tidens arkitektoniska ideal och lutherska
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kyrkorum. Något senare påbörjades genom det lilla träkapellet i Backaryd
den kyrkliga kolonisationen av skogsbygden. De timrade kapell som uppför
des här under 1600- och 1700-talen utgjorde ett helt nytt inslag med nära
anknytning till den småländska skogsbygdens träkyrkobyggande. 

Den allmänna anpassningen av kyrkorummen till lutherskt bruk efter 
danskt mönster inleddes under slutet av 1500-talet och början av 1600 
talet, då många av församlingarna anskaffade nya altaruppsatser, predik
stolar och ofta även nya dopfuntar. Högklassiga exempel på renässansens 
snidade inredningsdetaljer har bevarats i ett flertal kyrkor, bl.a. i Mjällby, 
Sölvesborgs och Ramdala kyrkor. Vid samma tid fick också kyrkorummet 
i Ronneby sin till stor del välbevarade renässanskaraktär, där också mål
ningsdekor ingår (fig. 25). 

Efter fredsslutet 1658 koncentrerades den nya svenska centralmaktens 
intresse på kyrkobyggena i de nygrundade städerna Karlshamn och Karls
krona. De första kyrkorna byggdes som provisorier i form av korskyrkor 
av trä, däribland amiralitetskyrkan Ulrica Pia i Karlskrona, som invigdes 
1685. Här blev emellertid aldrig stenkyrkoplanerna realiserade och den 
stora träkyrkan, som sannolikt ritades av Erik Dahlbergh, utgör nu det 
främsta exemplet på tidens svenska kyrkoarkitektur i trä. De båda stora 
stenkyrkor som något senare uppfördes vid stadens torg ritades båda av 
Nicodemus Tessin d.y. 

De monumentala barockkyrkorna kom inte att arkitektoniskt påverka 
sockenkyrkorna men bidrog som förebilder till den fortsatta förnyelsen av 
kyrkorummens inredning och utsmyckning. Jämfört med de danska renäs
sansarbetena har de altaruppsatser och predikstolar som återstår från denna 
tid i sockenkyrkorna en tydligare provinsiell karaktär. Vanligen anlitade 
församlingarna de lokala bildhuggare och hantverkare som utbildades vid 
de nya skeppsvarven i Karlshamn och Karlskrona. I slutet av 1600-talet
inrättades även ett målarämbete i Karlskrona, där Johan Columbus, inflyt
tad från Småland, blev den ledande mästaren. Genom de senare kyrko
rivningarna har detta dekorativa kyrkomåleri nästan helt utplånats, medan 
bildhuggararbetena, bl.a. av Åke Truedsson från Karlshamn, bevarats i 
större utsträckning. 

den stora nybyggnadsperioden 
Den nästan totala omvandlingen av det medeltida kyrkolandskapet inled
des under slutet av 1700-talet (fig. 45). Bakgrunden utgjordes, liksom i 
andra landskap med motsvarande omfattande nybyggande, av den stora 
folkökningen, som i Blekinge var exceptionell och medförde svåra förhål
landen och knappa levnadsvillkor för stora delar av befolkningen. Fram 
till 1860 genomfördes 13 nybyggnader och kraftiga ombyggnader (fig. 45).
Symptomatiskt är att av de nio stenkyrkorna uppfördes inte mindre än sex 
av ekonomiska skäl med bibehållande av användbara murdelar från den 
gamla kyrkan, något som emellertid endast i undantagsfall påverkade den 
nya kyrkans planlösning och proportioner. 

Ritningarna till kyrkorna utfördes eller omarbetades på sedvanligt sätt 
av arkitekterna vid Överintendentsämbetet och tydliga regionala särdrag 
utvecklades inte. I vissa fall utfördes ritningarna långt innan byggnads
arbetena kunde påbörjas, vilket medförde en stilmässig eftersläpning. Flera 
av kyrkorna är emellertid intressanta exempel på de enskilda arkitekternas 
stilideal, t.ex. de av Jacob Wilhelm Gerss på 1820-talet ritade kyrkorna 
i Augerum och Jämjö (fig. 31). Även på de nya träkyrkorna i Backaryd 
(fig. 31) och Eringsboda (fig. 31–32) tillämpades noga gällande stilkodex
av Överintendentsämbetets arkitekter, i dessa fall Olof Tempelman respek
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tive Johan Adolf Hawerman. Till den nyklassicistiska periodens inslag hör 
också återställandet av den 1790 brandskadade tessinska Trefaldighetskyr
kan i Karlskrona efter förslag av Olof Tempelman. 

När det gäller interiörerna är framför allt de stora sviter av dekormål
ningar som utfördes av den på 1830- och 1840-talen verksamme målaren 
Carl Strömberg intressanta lokala inslag. I Mjällby omgavs den från den 
gamla kyrkan övertagna altaruppsatsen av grisaillemålningar. I Jämshög, 
där Strömberg förutom dekormålningar också utförde altartavlan, fick 
kyrkorummet samtidigt sin i Blekinge unika prägel av senempire med altar
uppställning och predikstol ritade av Hawerman (fig. 34). Strömberg, som 
var bosatt i Karlshamn, bidrog genom sin utsmyckning i stadens barock
kyrka också här till korpartiets omvandling i klassicistisk anda (fig. 41). Ett 
speciellt och numera ovanligt inslag i tidens kyrkorum är de monumentala 
altarpredikstolarna i de av Gerss ritade kyrkorna i Augerum och Jämjö. 

Även det sena 1800-talet innebar en fortsatt kraftig satsning på nya kyr
kobyggnader (fig. 45). Flera av dessa tillkom i nybildade församlingar i skogs
bygden och på öarna i Karlskronas skärgård. För de sex gamla sockenkyrkor
som ersattes var nybyggandet koncentrerat till 1870- och 1880-talen. 

Kyrkan i den gamla kongelevsorten Bräkne-Hoby blev den mest påkos
tade och rikast utformade av de nya kyrkorna i medeltidsinspirerad stil. 
Den stora nyromanska och treskeppiga basilikan med västtorn, ritad av 
Helgo Zettervall, invigdes 1872. Folkmängden i den industriellt expande
rande socknen hade då stigit till över 5 000 personer. Zettervall, som vid 
denna tid var verksam som restaureringsarkitekt för Lunds domkyrka, anli
tades för två ytterligare nybyggnader, i Hällaryd (fig. 36) och i Torhamn, 
men båda kyrkorna kom vid uppförandet att modifieras i förhållande till de 
ursprungliga ritningarna. 

I de väster om Bräkne-Hoby belägna socknarna fick förutom Hällaryd 
även Åryd en ny kyrka vid samma tid. Folkmängden var dock betydligt 
mindre i dessa båda socknar och kyrkobyggnaderna fick inte samma gran
diosa utformning som kyrkan i Bräkne-Hoby. I Kyrkhult, som 1865 bröts
ut ur den vidsträckta och folkrika socknen Jämshög i nordvästra hörnet 
av landskapet, blev den treskeppiga kyrkan däremot ännu något större 
(fig. 40) och är jämte Asarums kyrka Blekinges största landskyrka. Vid 
sekelskiftet 1900 uppgick folkmängden i Kyrkhult till något över 5 000
personer. Kyrkan ritades tillsammans med den likaså påfallande stora 
grannkyrkan i Ringamåla av Gustaf Dahl. Ringamåla hade utbrutits ur 
Asarum 1883 och såväl Kyrkhult som Ringamåla kyrkor utgjorde alltså 
nyetableringar i skogsbygden. 

Även i den östra delen av landskapet ersattes tre av sockenkyrkorna; 
Torhamn, Rödeby och Sturkö (fig. 10). I den centrala delens fyra påfallande 
små socknar med lågt invånarantal behölls däremot i tre av socknarna den 
medeltida kyrkan medan man i den fjärde, i Förkärla, där gården Vambåsa 
utgjorde centrum i den rika odlingsbygden, satsade på att tillbygga och 
modernisera medeltidskyrkan trots att folkmängden inte heller här var sär
skilt stor (fig. 12, 17). Nya inslag i kyrkolandskapet tillkom också på öarna 
i skärgården (fig. 38). 

Den kyrkliga utbyggnaden under 1900-talets första del gällde främst 
kapellbyggnader i nya samhällen som Bredåkra, Kallinge och Saxemara. I 
dessa tre orter uppfördes kapellen efter ritningar av Herbert Kockum, som 
också utförde ritningen till den nya kyrkan i Sillhövda efter branden 1940
(fig. 39). Kockums kyrkobyggnader utformades, liksom de övriga samtida 
kyrkorna, efter förebild av de äldre sockenkyrkorna men med tillägg av 
enstaka modernistiska stildrag. 
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Blekinges kyrkor i dag 
Den övervägande delen av landskapets nuvarande kyrkor är uppförda mel
lan 1790 och 1890. De nyklassicistiska, nyromanska och nygotiska insla
gen är alltså dominerande i kyrkolandskapet, där också de framför allt på 
1930-talet tillkomna kapellbyggnaderna utgör ett markant nytillskott. De 
kyrkor som allmänt förknippas med landskapet är dock framför allt de väl
bevarade medeltida stadskyrkorna i Ronneby och Sölvesborg, de dito stora 
barockkyrkorna i Karlshamn och Karlskrona och den lilla restgruppen av 
medeltida sockenkyrkor i landskapets östra del. 

De flesta av kyrkorna har ett centralt läge i bebyggelsen, framför allt 
i den gamla och tidigt koloniserade centralbygden, där såväl landsvägens 
som järnvägens sträckningar varit betydelsefulla för de sentida samhällenas 
utveckling och bebyggelse. Ett sådant exempel är Bräkne-Hoby, som utbil
dats som tätort i anslutning till järnvägen. Här ingår i kyrkomiljön skolhus 
i flera generationer, församlingshem, bibliotek, tingshus samt gården Hobys 
mangårdsbyggnad. Tillsammans omspänner bebyggelsen i detta gamla 
sockencentrum perioden från sent 1800-tal till 1900-talets mitt (fig. 4). I 
Gammalstorp ligger kyrkan däremot på en höjd i odlingsmarken tillsam
mans med prästgård och församlingshem men avskiljs från tätorten i väster 
av järnvägen. 

I den östra delen har de forna kyrkbyarna i socknarna runt Karlskrona 
alltmer utbyggts och fått nya funktioner. I Augerum, där kyrkan ligger 
i anslutning till gården med samma namn, har en stor begravningsplats 
anlagts som också används av Karlskronas församlingar. Den för Lösen och 
Lyckeby gemensamma kyrkan i Lösen omges numera helt av villa bebyggelse 
medan den bevarade medeltidskyrkan i Nättraby med omgivande kyrkogård 
ingår i en parkmiljö i tätorten. I Nättrabys grannsocken Förkärla är utveck
lingen den motsatta. Här ligger kyrkan numera helt ensam i odlingsbygden 
(fig. 17). Även de medeltida kyrkorna i Hjortsberga (fig. 9) och Edestad (fig. 
18) ligger avskilt medan kyrkan i Fridlevstad, omgiven av prästgård och 
skolhus, liksom kyrkan i Ramdala har anknytning till modern bebyggelse. 
Vid de kyrkor som tillkom i skogsbygden har miljöerna sällan utvecklats till 
tydliga sockencentra. 

Som helhet är kyrkobyggnadernas exteriörer välbevarade och typiska 
för tillkomsttiden. I de medeltida kyrkorna har dock som oftast fönster- och 
dörröppningar delvis förändrats. Restaureringsmönstret under 1800- och 
1900-talen har likaså följt det generella mönstret för landet, men interiör
erna har i jämförelse med grannlandskapen Småland och Skåne behandlats 
med större varsamhet. Under 1800-talets senare hälft och början av 1900 
talet genomfördes relativt få större förändringar. De restaureringsarkitek
ter, som var verksamma under perioden 1930–60 i området, främst Eiler 
Græbe och Sigge Ullén, var präglade av sin tids estetiska ideal och negativa 
inställning till 1800-talets tillägg men samtidigt mera öppna för kyrkornas 
egenart än de tidigare generationernas arkitekter. Senare decenniers reno
veringar har främst inriktats på olika praktiska funktioner i kyrkorummet 
som läktarunderbyggnader och förändringar i korpartiet samt färgsättning. 
Bland de arkitekter, som under slutet av 1900-talet påverkat kyrkorum
mens karaktär, märks Hanna Viktorsson och Lars Holmer. De tre stora 
barockkyrkorna i Karlskrona ingår i den gamla stadskärnan (fig. 23), som 
är upptagen på UNESCO:s världsarvslista. För dessa gäller numera strängt 
antikvariska principer i alla renoveringssammanhang. 

Fig. 47. Helt bevarade kyrkor per 
period. Med helt bevarade kyrkor 
avses sådana som uppförts i en 
etapp och därefter inte genomgått 
ombyggnad av långhus/kor. Det vita 
fältet markerar ombyggda kyrkor, 
d.v.s. kyrkor som innefattar flera 
byggnadsetapper i långhus/kor. I 
denna grupp ingår även Ronneby 
medeltidskyrka, som erhöll sin nuva
rande planform genom ombyggnad i 
början av 1300-talet. I diagrammet 
ingår de 39 i dag bevarade kyrkor 
som fungerar eller tidigare fungerat 
som huvudkyrka i församlingar som 
bildats före 1950. 

68 



  

  

 

  

  

 

  

  

  

Litteratur om Blekinges kyrkor
 
sammanställd av Marian Ullén 

Blekingeboken. Årsbok för Blekinge Hembygdsförbund och Blekinge Museum, 
1922–. — Bland de uppsatser som anknyter till landskapets kyrkobyggande och 
kyrkokonst märks Karin Andersson: ”Nättraby, Hjortsberga och Edestads kyrkor. 
Byggnadsarkeologi och dendrokronologi” (1997); Monica Ebeling: ”De nyklassi
cistiska kyrkorna i Blekinge” (1993); Jacobsen, Henrik: ”Byggnadsundersökning 
av Heliga kors kyrka i Ronneby” (1982); Thomas Persson: ”Tidernas kyrka i Ble
kinge” (1997). 

A Catalogue of Wall-Paintings in the Churches of Medieval Denmark 1100 – 1600. 

Scania, Halland, Blekinge, ed by Knud Banning, 1–4, 1976–82. — Topografisk 
och ikonografisk katalog över kalkmålningarna i de gammaldanska landskapen. 
En översikt, baserad på samma material, finns i Knud Banning: Kalkmalerierne i

Skånes, Hallands og Blekinges Kirker 1100–1600, 1984. 

Gynther, S. W.: Blekinge ett historiskt-topografiskt försök, 1821. – Densamme: 
Blekinges historia och beskrifning, 1847. — Topografiskt arbete med uppgifter 
också om kyrkobyggandet. 

Illerstad, Lennart: Nya svenska kyrkor, 2, Götaland. Rapport RAÄ 1993:5. 
— Redovisar de kyrkobyggnader som uppförts 1920–84. Kortfattad beskrivning, 
exteriör- och interiörfoto samt plan. 

Kyrkobeskrivningar utgivna av församlingarna. I titeln ingår i allmänhet kyrkans 
namn. Beskrivningarna varierar i fråga om utförlighet men redovisar vanligen kyr
kans tillkomsthistoria och viktigare inventarier. 

Liepe, Lena: Den medeltida träskulpturen i Skåne. Produktion och förvärv, Skånsk 
senmedeltid och renässans 14, 1995. Diss. — Innehåller en jämförande översikt av 
den medeltida träskulpturen i Blekinge. 

Lunds stift i ord och bild, 1947. — Innehåller förutom en bildkatalog och korta 
beskrivningar över stiftets kyrkor även olika artiklar om kyrkobyggandet och den 
kyrkliga konsten genom tiderna, skrivna av Thorsten Andersson, Ragnar Blom
qvist, Monica Rydbeck, Otto Rydbeck och Nils Gösta Sandblad. 

Medeltidsstaden, RAÄ och Statens historiska museer. Rapport 1–73, 1976– 
90. — Rapportserien omfattar för Blekinges del medeltidsstäderna Lyckå, 
Avaskär/Kristianopel, Sölvesborg, Ronneby, Elleholm (47, 51, 54,64, 69) av 
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Anders Ödman, Leifh Stenholm, Marit Anglert och Eva Arvidsson. — I rappor
ten redovisas de medeltida stadskyrkornas byggnadshistoria samt källmaterial och 
litteratur. 

Sockenbeskrivningar, utgivna lokalt och med socknens namn i titeln, t.ex. Ringa-

måla kommun 1881–1951. I vissa fall utger hembygdsföreningarna en löpande 
serie skrifter, som behandlar socknens historia. Här ingår även separata artiklar 
om sockenkyrkan och händelser relaterade till sockenkyrkan. 

Stenholm, Leifh: Ränderna går aldrig ur – en bebyggelsehistorisk studie av 

Blekinges dansktid, Lund Studies in Medieval Archaeology 2, 1986. Diss. — I 
samband med studien av landskapets bebyggelsehistoria diskuteras även socken
bildningen och medeltidens kyrkobyggande. 

Sveriges Kyrkor. Konsthistoriskt inventarium, vol. 1 – , 1912–. — Utförliga kyr
kobeskrivningar med redogörelser för varje kyrkas byggnadshistoria, målningar, 
inventarier m.m. För Blekinge föreligger beskrivningar över samtliga kyrkor. Publi
ceringen påbörjades 1926 och slutfördes 1962. Beskrivningarna finns sammanförda 
i fem band och omfattar: Blekinge band I–II, av William Anderson, 1926–41; band 
III, av William Anderson, Sigurd Curman och Lars-Göran Kindström, 1945–59; 
band IV, av William Anderson, Lars-Göran Kindström och Armin Tuulse, 1959– 
62. Band V, Kyrkor i Blekinge. En konsthistorisk översikt, av Armin Tuulse, 1961, 
utgavs 1968 i engelsk översättning med titeln The Churches of Blekinge. I serien 
ingår även Kyrkobyggnader 1760–1860, del 1, Skåne och Blekinge (vol. 210),
1989. Här ingår katalog med beskrivningar och avbildningar av de under perioden 
uppförda kyrkobyggnaderna, förteckning över ritningar, källor och litteratur samt 
en sammanfattande översikt av Ingrid Sjöström. I inledande uppsatser behandlas 
följande ämnen: Ebeling, Monica: ”Överintendentsämbete och församling – för
ordning och efterföljd i Blekinge län”; Sandström, Birgitta: ”Kyrkoinredningar i 
Blekinge”; Ullén, Marian: ”Trefaldighetskyrkan i Karlskrona. Ett exempel på klas
sicism från barock till empire”. 

Wienberg, Jes: Den gotiske labyrint. Middelalderen og kirkerne i Danmark, Lund 
Studies in Medieval Archaelogy 11, 1993. Diss. — Studerar gotiseringen i form 
av ombyggnad, välvningar och målningar under den senare delen av medeltiden. 
Med översiktskartor och statistiska sammanställningar. Omfattar även Blekinge, 
Halland och Skåne. 

Wienberg, Jes: ”Enten – Eller. Absidekirker i Norden”, i hikuin 24, 1997. — Inne
håller en sammanställning av och diskussion om den äldre medeltidens absidkyrkor 
kontra kyrkor med rakt avslutat kor. Med översiktskartor. 
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Register
 
Register över orter och personer. Kyrkans eller kapellets namn anges endast i de 
fall flera finns på orten. Referenser, fotografer och författare är ej indexerade. För 
förteckning av samtliga församlingar i Blekinge 1950 hänvisas till tab. 1, s. 13. Fet
kursiv stil anger illustration. 

Andersson, Salomon  48 

Asarum 11, 13, 17, 22, 30, 

35, 37, 39, 40, 41, 43, 

44, 48, 49, 50, 51, 52, 

53, 56, 67 

Aspö  13, 16, 49, 50, 52, 

53, 54 

Augerum  12, 13, 17, 19, 

20, 24, 29, 35, 41, 42, 

43, 44, 45, 47, 49, 50, 

52, 60, 65, 66, 67, 68 

Avaskär 11, 15, 21, 23, 27, 

33, 65 

Backaryd 11, 13, 30, 34, 

35, 41, 43, 43, 45, 46, 

47, 52, 59, 66 

Bergström, Fredrik  55, 59 

Blom Carlsson, Carl Gus

taf  48 
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Medeltidskyrka helt eller delvis bevarad 

Kyrka uppförd 1550–1760 

Kyrka uppförd 1760–1860 

Kyrka uppförd 1860–1950 

BLEKINGE 
LANDSKAPETS KYRKOR 
Kyrkorna i Blekinge förknippas 
oftast med vackert belägna medel
tidskyrkor och stora stadskyrkor i 
magnifik barock, men dessa väl
bekanta monument utgör endast 
en liten del av de nutida kyrko
byggnaderna, som framför allt är 
ett resultat av nyklassicismens och 
det sena 1800-talets arkitektoniska 
ideal. De nya kyrkobyggnaderna 
är liksom de äldre intressanta 
exempel på sin tids förutsättningar, 
och de har också i många fall, trots 
sedvanliga restaureringar, behållit 
sina tidstypiska interiörer. 

Blekinges kyrkor blev tidigt 
föremål för publicering i Sveriges 
Kyrkor, konsthistoriskt inventarium, 
men senare restaureringar, bygg
nadshistoriska undersökningar och 
ny forskning har tillfört nya kun
skaper och frågeställningar som 
återstår att analysera och samman
foga med landskapets danska och 
efter 1658 svenska historia. Dessa 
olika nationella tillhörigheter åter
speglas också tydlig i kyrkorum
mens många bevarade inrednings
detaljer från 1600- och 1700-talen. 

I denna rapport ges en översikt 
av Blekinges kyrkor, både de som 
är bevarade och de som försvunnit. 
Kartor och diagram belyser regio
nala karaktärsdrag och kyrkobyg
gandets kronologi. Rapporten ingår 
i en serie som kommer att omfatta 
samtliga landskap. Hela serien ger 
ett rikt grundmaterial av värde för 
alla som intresserar sig för Sveriges 
bebyggelsehistoria och det kyrkliga 
kulturarvet. 

Forskningsprojektet 
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