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FÖRORD 
Det härmed föreliggande andra bandet av Blekinge kyrkor utgör slutbandet på av-

delningen Blekinge land sk y rkor. Ännu ett tredje band, innehållande beskrivningen 
av Blekingestädernas kyrkor, återstår emellertid att fullfölja, innan landskapets kyrka-
beskrivningar i sin helhet föreligga i t ryck. Manuskript existerar i huvudsak färdigt 
även till denna tredje volym, ehuru vi hittills saknat medel att påbörja t ryckningen 
av densamma. 

Författaren till denna serie skildringar av Blekinge kyrkor, filosofie licentiaten William 
Anderson, är numera ej i Iivet . Kort t id efter det att elen nu föreliggande volymen 
uppsatts i första korrektur avled han. En närmare beskrivning av de ytterst intres-
santa kalkmålningarna i Ysane kyrka, vilka framtagits först efter hans död, blev han 
sålunda aldrig i tillfälle att utföra. Docenten Monica Rydbeck i Lund har välvilligt 
bistått oss med att utföra sagda arbete. 

William Anderson var en t rogen och högt förtjänt medarbetare i verket )) Sveriges 
Kyrkor)) , i vilket han nedlagt mycket av sitt bästa vetenskapliga arbete. Utgivarne 
äro honom djupt tacksamma för vad han i verkets tjänst uträttat. 

Vi önska nu uttala den förhoppningen att snarast kunna avsluta serien Blekinge 
kyrkor genom tryckning av jämväl det ovan omtalade tredje bandet, innehållande 
stadskyrkornas beskrivningar. Ekonomiskt stöd har utlovats från vissa staclsförsam-
lingar, men en tillräcklig ekonomisk grundval föreligger tyvärr ännu inte för tryck· 
ningen av bandet. Vi rikta därför en varm vädjan till församlingar och enskilda att 
bistå oss härutinnan. 

Stockholm i augusti 1941. 

S r GURD C u RMAN J OH NNY R oOSVAL 
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Fig. 1. Exteriör från s. o.  
Äusseres von Stidosten. - Exterior from the south-east.  

BRÄKNE-HOBY KYRKOR 
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under hednisk tid. Detta framgår även av namnet Hoby, som tyder p å att här stod ett hov, ett hedniskt 
tempel, samt av namnet Tingsslätten, där Västra eller Bräkne härads ting h ållits sedan gammal tid. 
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H oby är ännu tingsplats och medelpunkt inom h äradet. Här stod också Landkistan, i v ilken land-
skapets gamla handlingar förvarades. - Redan under forntiden voro m ån ga och vidsträckta 
jordegendomar lagda under konungadömet såsom dettas omistliga egendom. Inkomsterna av dylikt 
konungalev tillföllo den regerande konungen . Till konungalevet hörde även flera orter , som sedan 
äldre tider varit konungars eller underkonungars säte. P å dessa konungalev v oro b yggda kungsgårdar 
eller borgar, där konungen kunde vistas på sina resor vid de fester, som höJJos flera gånger å rligen. 
Av konungalevslist an från 1231 i konung Valdemars jordebok framgår, att då till konungalevet bl. a. hörde 
Hughbu i Västra eller nuvarande Bräkne härad. Då byn tillhörde konungalevet, är det antagligt, 
att kyrkan byggt s på konungens gård eller m ark eller genom hans tillskyndan. Vi ä ro berättigade till 
att p å denna gamla kultplat s förutsätta en missionskyrka från den äldsta kristna tiden, alltså 1060-
t alet , samt att denna äldst a kyrka varit av trä. Att döma av den med ett ankarkors ornerade relief, 
som varit inmurad i gamla kyrkan (s. 5 o. 7) samt k yrkan s sigill från 1700-talet, vilket även visade 
ett ankare, har kyrkan varit vigd åt den h el. Clemens, sjöfararnas och skepparnas sky ddspatron. -
Riddaren Sten Nilsson på gården Röaby i Hoby s:n donerade 1330 till kyrkan och prästgården 3 11/ 24 h. , 
belägna i byarna Röaby, Hjälmsa, Lillagärde och Mörtsjuk, •h är i Hoby kyrka bredvid hans hustru, 
för S. Mari::e altar m ed min egen hand på Maria Himmelsfarts afton•> (VIS.-PROT. 1812 o. avskrift i Sam-
lingar rör. Blekinge län, 5, hdskr. i K. B.). 

KYRKoaÄRv Hobys nuvarande kyrka, belägen på samma plats som den äldre, raserade, omgives 
av kyrkog å rd (fig. 2) med häck i v. och för övrigt med gråstensmur, vars äldre del 
är avtäckt med t egel. Tidigare avtäckning bräder (omtalat 1790). 1735 reparerades 132 
famnar av den förfallna muren. 1865 utvidgades kyrkogården mot v., 1931 mot s. 
I n. smidda järngrindar med inskr.: >>H. s. s. HR 1865.>> 1665 funnos tre portar, varav 
den s. torde varit överbyggd. Möjligen var det denna, som uppmurades på nytt 1700 
med sten och t egel. 1726 arbetades på n. porten med dess valv av murmästaren Calde, 
och 1735- 36 reparerades s. porten och valvet. 

S. v. om kyrkan stod en inklädd klockstapel av okänd ålder, tidigast omnämnd 
1665, av ek, klädd med bräder, samma typ som Edestads och Hjortsberga (fig. 5). 

År 1665 omtalas k y rkoladan, vilken dock ej användes >>siden Tienden er bortsted>>. 
Senare omtalas den såsom >>förbränt och ruinerat», och kyrkoherden Bertil Aquilonius1 

skriver 1671 på tal om snapphanarna, vilka voro >>lagda till spektakel på stegel och 
hjul inwid vägen>>, att kyrkaladan var till den grad träffad av kulor, >>att den sielff som een 
d ödh materie offentlig der offver klåger och forer alle Spectatores i stor forundring 
och Condolence offver sigh>>. 

Ett b enhus av trä, uppfört 1748, blev 1758 rödfärgat och tjärat. 1752 uppsattes på 
detta en lång tavla, målad med >>deviser och lempliga skriftens språk>>. När den revs 
är okänt. 

I v. ligger kyrkans bod av gulmålat trä med tj ärat papptak. 1748 omtalas en bräd-
bod till förvaring av gravredskap. 

Omkring Y2 km n. om kyrkan ligger en p estkyrkogård med gråstensmur, anlagd 
1711, då ett stort antal Hobybor avledo i pesten. 

1 K NuD F ABRICIUS, Skaanes Overgang fra Danmark til Sverige. L Köbenhavn 1906, n ot s. 23. -
A., som blev pastor här 1667, flydde under kriget 1676 till Danmark och återvände ej till sin församling. 
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År 1868 revs Hoby g a mla kyrka och t 

därmed tillfogades landskapets kultur-
minnesförråd en oersättlig förlust. Det var 
en ståtlig representant för en i Sydsverige 
sällsynt byggnadstyp: den enskeppiga kors-
kyrkan, och alltså av det allra största in-
tresse. Det enda, som nu återstår av kyrkan, 
är en slutsten av granit, troligen till en 
portal, med ett ankarkors i relief, samt den 
ståtliga, ännu i bruk varande dopfunten 
från början av 1200-talet. Man kan våga 
ett försök att på grundval av befintliga 
beskrivningar rekonstruera byggnaden. Den 
var till grundplanen grekiskt korsformad, 
murad av gråsten, troligen med smalare 
kor med huvudabsid samt möjligen fyr-
kantiga absidioler å korsarmarna. Den sy-
nes alltså varit en systerkyrka till Heliga 
Korskyrkan i Ronneby samt med nära 
paralleller i tvenne öländska korskyrkor: Persnäs och Gärdslösa, samt en variant av 
den grupp av korsformade kyrkor, som under 1200-talets förra hälft uppträder i Sol-
berga klosterkyrka och Hamra på Gotland, i Lofta och Västra Ed i Småland, samt i 
Östergötland i Vreta klosters ö. del, Örberga och Rogslösa. Som av nedanstående skall 
framgå var dock denna kyrka, lika litet som Ronneby, Persnäs eller Gärdslösa ett 
helgjutet verk, utan ett resultat av flera generationers omsorger. 

Kyrkans plan vid raseringen framgår av bevarade arkivalier, kyrkoherden C. P. 
Wulffs1 särdeles noggranna anteckningar om kyrkan vid reparationen 1822, densam-
mes planskiss i kyrkoboken (fig. 3), en teckning, visande exteriören vid 1700-talets slut 
(fig. 4; Rönbeckska Samlingarna), en teckning av C. E. ENGELHART 1819 (fig. 5) samt 
BRUNIUs' beskrivning. 

Kyrkan bestod 1822 av ett enskeppigt långhus med lägre, mot ö. senare tillbyggt, 
rakt avslutat kor, tvärskepp, senare tillbyggda vapenhus i sydväst och sakristia i nord-
ost samt av en något bredare förlängning av långhuset mot v. Hela kyrkans inre L. upp-
gives 1821 (VIS.-PROT.) till 53 alnar 11 tum = 32, 07 m, korets inre B. 10 alnar, l tum 
•>hvarifrån den genom afsatser tilltager till 16 alnar 14 tum•>; korskvadratens och kors-
armarnas sammanlagda L. 32 alnar, 13 tum(= 19,52 m) och B. 13 alnar (= 7,80 m). 

Murarna voro uppförda av tuktad gråst en med sockel samt hörn- och dörromfatt-
ningar av huggen gråsten. Utvändigt voro murarna troligen spritputsade (avfärgning 

1 CARL P E TER WULFF, f . 1787, d. 1847; kyrkoherde i Hoby. 

1* 

Fig. 2. Situationsplan.  
Lageplan. - Plan of situation.  

HOBY GAMLA  
KYRKA  
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i gult omnämnes 1819). Enligt BRUNIUs var långhuset med dess korsarmar och till-
byggnader av samma höjd. - Fönstr e n voro dels små rundbågiga romanska med 
skrånande smygar, dels större stickbågiga, i senare tid utvidgade. - Dörrar funnas, 
en i v. till långhuset, en i långhusets s. mur till vapenhuset samt dessutom i vapenhu-
sets sydmur en senromansk portal (se ext eriören fig. 5). Dessutom en ingång i sakri-
stians n. mur samt igenmurade portaler i korets sydmur (här fanns sedan ett fönster) 
och långhusets nordmur, mitt för den s. - Yttertaket var av tegel, tidigast nämnt 
1665. Långhuset med dess korsarmar samt tillbyggnader buro lika höga kroppåstak. 
S. korsarmen med vapenhuset täcktes med tvillingtak. 

Invändigt voro murarna vitputsade (1684). Golvet bestod av ölandssten och brä-
der. 1665 var mittgången lagd med tegel, i övriga partier fanns brädgolv. Innertaket 
utgjordes av kryssvalv av tegel1 över kyrkans samtliga äldre och nyare partier med 
undantag för vapenhuset, vilket först efter 1665 synes ha fått ett brädloft. 

ABS!DKYRKA Den gamla kyrka n vilade på en gråstenssockeL BRUNIUs skriver: >>Hoby kyrka, 
FRÅN hvilken tillkommit i rundbågsåldern, är ursprungligen uppförd i grekisk korsform,1100-TALETS 

FÖRRA H.~LFT nemligen så att vestra och östra samt södra och norra qvadraterne äro lika stora som 
den mellersta.>> Därav får man den uppfattningen, att kyrkan skulle varit en homogen 
anläggning, men så har troligen icke varit fallet, ty måtten mellan mittkvadraten och 
korsarmarna divergera åtskilligt. Därtill kommer, att långhusets innermått i Hoby 
visade en L. av c:a 15,90 m och en B. av c:a 9,60 m och långhusets i Ronneby kyrka 
resp. 16,20 och 9,10 m, d. v . s. nästan fullständigt lika mått. Detta kan knappast vara 
något tillfälligt, enär kyrkorna även i övrigt visa stora paralleller. Vid undersökning 
av Ronneby kyrka2 i samband med restaureringen i sept.- dec. 1930 av William Ander-
son visade det sig, att den ursprungliga kyrkan bestått av en absidkyrka på sockel, 
byggd av gråsten med huggna hörn och fönsteromfattningar samt granitportaler, 
sannolikt uppförd av en jylländsk stenmästare eller i anslutning till jylländska granit-
kyrkor under 1100-talets förra hälft. Det synes antagligt, att även den gamla Babykyr-
kan ursprungligen haft denna planform samt att absiden raserats vid korets tillbygg-
nad. Som ovan nämnts, hade kyrkan hörnkedjor av kvadrar; detta framgår av Wulffs 
anteckningar, då han på tal om koret skriver, att detta varit en senare tillbyggnad, som 
>>sträcker sig ifrån östra valvbågen vid predikstolen till nästa valvbåge mot altaret», 
och vill bevisa denna slutsats med att >>Detta synes deraf, att wid detta ställe syntes 
under den borttagna rappningen på yttre sidan en rad af huggna granithörnstenar 
från taket till marken>>. Portalerna voro tre; i långhuset motliggande stora portaler 
av okänd form i n. och s. samt en smalare korportal i s. Långhusets n. portal flytta-
des 1816 till västra gaveln. 1830 heter det, att kyrkans vapen visade >>ett knutigt kors i 
en brinnande lampa, uthugget i sten och inmurat på kyrkans norra yttre sida>>. Denna 

1 En!. Wulff; en!. det sid. 11 ff. citerade brevet av kullersten. 
2 WrLLIAl\1 ANDERsoN, Heliga Kors kyrka i Ronneby. Ronnebyposten 23/, 1930. 
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Fig. 3. Hoby kyrka 1822. Skiss av C. P. Wulff. 
Kirche zu Hoby 1822. Skizze von C. P. Wulff. 

Hoby church in 1822. Ske tch by C. P. Wulff. 

ornerade sten i granit, vilken tyder på ett nära samband med Ronnebykyrkan, även 
den med granitdetaljer , är nu inmurad i nya kyrkans absidmur. Den har formen av en 
slutsten och torde därför ursprungligen varit placerad som sådan i nordportalens om-
fattningsbåge. Orneringen i relief 'visar ett flätat ankarkors, den hel. Clemens symbol. 
Otvivelaktigt 1100-talsarbete, troligen från förra hälften. H. 50.-Möjligen var kyrkans 
inre välvt. 

Att de båda korsarmarna varit sekundära, synes framgå av deras stora likhet med dem KORSARMAR-
N A TILLBYG-i Ronneby. I Ronneby visade det sig vid undersökningen 1930, att korsarmarna icke lågo 
GAs C:A 1250 

i förband med absidkyrkans långhus från 1100-talets förra hälft. De voro uppförda 
av rå gråsten med huggna hörn samt med t egel till fönster- och dörromfattningar. 
Fönstren voro smala, rundbågiga såsom i Hoby, med en inre dageröppning av 162 H., 
35 B. I s. korsarmens s. mur påträffades en rundbågsportal med avtrappade smygar 
av tegel; å samma korsarms ö. mur fanns en hög, spetsbågig arkad utan poster samtmed 
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tegelomfattning; den har varit genomgående och kan ej ha varit en portal, utan en 
öppning till en raserad absid av okänd form. Obetydliga rester av grundmurarna till 
en raserad absid (?) påträffades av förf. vid grävning utanför korsarmen 1925, och till-
varon av forna absider synes styrkas av det förhållandet, att den norra korsarmens östra 
mur visar på samma plats som den södra ett avbrott i sockeln, men till fullständig klar-
het kan man f. n. icke nå, enär murens övriga delar döljas av en modern värmekammare. 
Även Hoby kyrka har visat dessa öppningar på korsarmarnas östmur (fig. 3). Wulff 
säger nämligen i sin beskrivning från 1822, att på vardera korsarmen funnos några 
stora portar, varav valvbågarna ännu äro utmärkte på murarne, och i Vrs.-PROT. 
1825 heter det, att båda valvbågarna ännu kan ses uti kyrkan på östra muren av var-
dera koret. Dessa öppningar äro även utmärkta å planen (fig. 3) såsom >>igänmurade 
stora dörrar>>. Dörrar på korsarmarnas ö. murar äro icke vanliga inom den äldre romanska 
kyrkoarkitekturen; i anslutning till den övriga planen förklaras dessa öppningar bäst 
såsom bågar till absider, vilka senare raserats, varpå öppningarna tillmurats. På till-
varon av transeptabsider tyder även uppgiften från 1753 om >>2ne stora, murade 
altare>>, vilka di raserades. 

Enligt Wulff påträffades 1823, då nytt golv inlades i n. korsarmen, åtskilliga nedsmälta 
delar av en klocka av metall, kol och smält bly. Wulff antager på grund härav, att ett 
klocktorn varit uppfört övPr denna korsarm, att en eldsvåda härjat takstolarna samt att 
klockorna i fallet genombrutit det över n. korsarmen uppförda valvet. Så torde dock 
knappast varit fallet. Torn på n. sidan av långhuset är något ytterst ovanligt. Exempel 
finnas visserligen från Skåne, utan att man dock vet, om de tillhört den ursprungliga 
anläggningen. 1665 stod kyrkan utan torn. Förhållandet med resterna av den nedsmälta 
klockan torde därför bäst förklaras så, att kyrkan haft en takryttare över korskvadra-
ten, samt att denna av någon anledning rasat och i fallet genombrutit n. korsarmens 
takstol eller platta trätak. 

I Vrs.-PROT.1824 den 12/ 5- 13/ 5 heter det, att»Underrättelse om Kyrkans ålder, som hit-
tills warit obekant, hade genom en funnen gammal afskrift, som nu i Kyrkoboken 
blifwit införd, blifwit inhemtad, samt att dess anläggning skett är 1325. Grundstenen 
till Hoby kyrka lades den 29de Maj 1325.>> I RÄK. från 1821 heter det i en 1823 gjord 
anteckning, att >>År 1325 den 29de Maj lades första grundstenen till Hoby Kyrka. Denna 
uppgift är 1789 af gamle Klockaren Lagerlund skrifteligen öfwerlemnad åt dess Efter-
trädare, nu mera Kyrkoherden i Hellaryd Olof Carlsson. Den äger mycket sannolik-
het genom en därvid bifogad så lydande Series Pastorum: Matthias Curator et totius 
Blekingi~ Pr~positus et Comissarius circa 1330.>> I överensstämmelse härmed firades 
i Hoby 500-årsminnet av kyrkans tillkomst vid biskopsvisitationen den 12 juni 1825. 
Enl. RÄK. utbetaltes 12 rdr bco för >>Musik på Kyrkans jubeldag, då 500 år förflutit, 
sedan grundstenen till Kyrkan lades>>, och kyrkoherden C. P. Wulff höll från altaret 
ett högstämt tal, vilket på befallning av den närvarande biskop V. Faxe infördes i 
visitationsprotokollet. Enligt detta hade konung Magnus Smek låtit lägga grundstenen 
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Fig. 4. Hoby kyrka enligt teckn. fr. 1700-t:s slut.  
Kirche ·zu Hoby nach einer Zeichnung a ns dem E nde d es  

18. Jahrh.  
Hoby church according to a dra wing from the end of the  

18th century.  

:...-. 
l 

Fig. 5. Hoby kyrka och klockstapel 1819. Teckning av C. E . Engelhart. 
Kirche zu Hoby und Glockenturm 1819. Zeichnung von C. E. Engelhart. 

Hoby church and belfry in 1819. Drawing by C. E . Engelha rt. 
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till kyrkan genom kyrkoherden och prosten Matthias, då Magnus som pant innehade 
Blekinge. 

De bevis och slutsatser, som här kommit till synes och som huvudsakligen torde 
ha grundats på riddaren Sten Nilssons donation av 1330 (s. 4), kunna icke godtagas, 
så mycket mer som de strida mot de noggranna iakttagelser över kyrkans arkitektur 
och konstruktion, som kyrkoherden Wulff själv gjort och som han meddelat såväl i 
det ovannämnda talet som på andra ställen i kyrkans handlingar. Motbevisen torde icke 
behöva uppräknas i detalj; det är nog med att anföra, att såväl planen som fönsterfor-
men och vapenhusets portal tala emot en så sen datering. Dessutom kan man taga för 
givet, att hade en så stor kyrka uppförts 1325, skulle det då allmänt använda teglet 
och icke tuktad granit med kvadrar till hörnkedjor kommit till användning vid murarnas 
uppförande. Södra korsarmens fönster och likheten i övrigt med korsarmarna i Ronneby 
t yder på att tvärskeppet i Hoby tillbyggts omkr. 1250 eller under 1200-talets förra hälft. 

vAPENHus I samband härmed eller kort före eller efter tillbyggdes vid långhusets v. del i s. ett 
vapenhus av gråsten. I dettas s. mur insattes en rundbågig portal av westfalisk-
gotländsk typ med i fyr-passform utskuret tympanon. Däröver ett smalt rundbågigt 
fönster med skrånande smyg samt uppe i röstet en liten rundbågig ljusöppning. Vapen-
huset torde haft öppen takstol; först efter år 1665 fick det ett platt innertak av trä. 
1830 var vapenhusets loft inrett till sockenmagasin. Formerna tyda på senromansk 
tid, omkr. 1210-50. 

När långhuset, transeptarmarna och koret erhöllo sina korsvalv av tegel kan icke 
avgöras, enär vi sakna alla underrättelser om deras form och konstruktion. Valven 
omtalas tidigast 1665. Wulff, som antager, att långhuset täckts av ett platt trätak, 
omnämner 1822, att >>murarne omkring denna fyrkant inwändigt äro rappade och hwit-
tade emellan de nuwarande hwalfwen och t akställningen» samt att över >>stora hwalf-
bågen» ovan valven på den vitmenade muren lästes en inskrift: >>1583 HB B. >> Han för-
modar därför, att trätaket nämnda år avlägsnats samt att tvenne valv inslagits i lång-
huset. Huru härmed förhåller sig, kan numera icke avgöras, man kan endast förmoda, 
att korsarmarna och koret fått sina tegelvalv under 1300-talet. 

Det är också möjligt, att valven i mittkvadrat en och v. därom funnits från begynnel-
sen och varit av gråsten.· Därpå tyder ett uttryck i O. Olssons brev, som här nedan ci-
teras (s. 11 f) . 

De övriga förändringar, som interiören undergått under renässansen, kunna icke på-
visas. Korets sydportal tillmurades före 1665. 1675 upptogs ett fönster i v. och 1684-
85 ett >>på läktareb> i n. korsarmen. 

Åren 1701- 02 tillbyggdes koret mot ö. till dubbel längd. Därvid utslogs det gamla 
korets ö. gavel. Över det utvidgade koret slogs ett korsvalv av t egel, ty det heter i RÄK. 

1708, att en del av n. sidan och ö. gaveln på kyrkan blev >>aldeles ånyo vpmurat samt 
valvet på östra ändan inne uti kyrkan och taket». 

I vinkeln mellan n. korsarmens ö. mur och korets n. vägg uppfördes 1701-04 en s a k-
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ristia. I n. kormuren insattes en dörr till koret; från sakristians n. mur ledde en 
dörr ut i det fria. Sakristian var troligen lägre än n. korsarmen; den senares ö. takfall 
blev sannolikt redan nu förlängt, så att båda kommo under ett gemensamt vattentak. 

Åren 1704 till omkring 1709 utbyggdes långhuset mot v. till ungefär dubbel längd, 
varvid den nya tillbyggnaden fick något större bredd än långhusets äldre del. I väster 
anordnades nu en stor ingångsport, och över den nybyggda delen slogs ett korsvalv 
av tegel. 

Samtidigt med ovannämnda förändringar inlades golv av bräder i vapenhuset, koret 
och sakristian, och i fönstren inlades slipad ölandssten. 1704 omnämnes, att kyrkan 
hade 12 fönster, 1758 synes fönstren blivit utvidgade, och 1753 hade i n . korsarmens 
n. mur upptagits ett nytt fönster, 5 J2 alnar H. >>at lysa öfwer och under läktaren>>. 1732 
reparerades kyrkans södra gavlar. Härmed avses vapenhusets och s. korsarmens. I gol-
vet inlades ölandssten 1730. 1800 höjdes golvet, 1801 inlades delvis bräder, och 1816 
flyttades långhusets nordportal till v . gaveln, varpå öppningen igenmurades. 

Omkring 1820 synes kyrkan varit förfallen. Enligt KR.-PROT. var valvet i s. korsar-
men rämnat på flera ställen, och både n. och s. korsarmens valv voro skilda från bygg-
nadsstommen. S. å . insattes järnankare i n. och s. korsarmarnas murar för att samman-
hålla dessa och valven. 1819 beslutades att rappa kyrkan utvändigt, varvid den gula 
färgen skulle >>blifva mörkare>>, men vid foten och takrännorna skulle vitrappas. Samti-
digt beslutades, att halvmånarna i flöjlarna på taknockarna mot s. (vapenhusets och 
s. korsarmens) skulle utbytas mot kors. 

År 1831 skänktes ett tornur av ekonomidirektören I. F. Pagels i Torp samt bönderna 
Ola och Anders Månssöner i Ej örstorp och Ola Bosson i Hakarp . Det reparerades 1852 
och 1858. Nu i nya kyrkan (se sid. 17). 

Då den märkliga gamla kyrkan 1868 revs, fördärvades ett synnerligen värdefullt kul-
turminnesmärke. Hur detta tillgick, skildras av ett ögonvittne i ett privatbrev, som 
här delvis anföres: 

>>Karlshamn Sept. 1927.- -- Kyrkan refs som jag tror 1867 jag var då en 10 års skolpojke som 
ofta vid middagsrasterna tillsammans med kamraterna åsåg arbetet vid rifnin gen. Kyrkan var uppmurad 
af endast kullersten större till ytterväggar och af ett manshufvuds storlek till valfven, till att samman· 
foga dessa kullerstenar hade använts ett kalkbruk som trottsar nutidens cement. Med vassa spett stod ar-
betarna på valfven ända intill kanten af brottet och bräckte loss en sten i sänder, man förstår hvilken 
styrka dessa valf hade! 

Hoby församling var aldrig villig a tt rifva ner sin gamla vackra kyrka och dess lika vackra klocksta-
pel af trä, men på en sådan kraftkarls ord som biskop Tomanders, som ansåg kyrkan vara för liten, 
var ej annat göra än lyda. Hvad Styrkan angår kunde kyrkan stått: ett eller annat årtusende med litet 
reparation. 

J ag var för mycket barn för att fästa mig vid h vad som gjordes af hvad som fanns i kyrkan, men pre-
dikstolen placerades i en af Prestgårdens h almlador och Epitafier, altartaflan, skulpturer, såsom engla-
bilder, krucifixet m. m. hamnade p å vinden öfver likvagns-boden tillsammans med några gamla lik-
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bårar. En stor gammal ekkista mycket beslagen som förr stod i sakristian stod i många år under bar him-
mel nere på kyrkogården i närheten af det nuvarande bårhuset, huruvida den är insatt i bårhuset vet 
jag ej. En eller två gamla stolar skinnklädda med öronlappar vid, stod förr i sakristian, huruvida de 
finnas vet jag ej heller. I början fanns nog lås för vinden där kyrkans saker fanns, men under många 
år var den olåst och Skolbarnen plockade då fram det som var löst och behändigt att leka med så att 
ofta fanns bilder sönderkörda på vägen utanför skolan. 

Efter min confirmatian fick jag plats i Ystad och reste dit. Under loppet af tio år hörde jag ej talas 
om hvad kyrkans saker tagit vägen, men återkommen till födelsebygden och inköpt den gamla affären där 
jag först stod bakom disken, blef jag af en gammal målare Ola Svensson uppmärksamgjord på att den 
gamla predikstolen låg mycket illa medfaren i prestgårdens halmlada vid denna qvarsatt då tvenne af 
fyllningarna som vi togo med oss. Ola Svensson upplyste att andra fyllningar låg på vinden öfver vagn-
boden, dessa jämte den gamla altartaflau låg under likbårarna, en femte fyllning har jag inte sett, 
de vackra i half relief utskurna bildernavoro sönderslagna och mycket illa medfarna. Jag lät en förgyllare 
som kom vägen fram puttsa upp dem så gott han kunde. Äfven epitafiet efter Löjtnant Brock bars upp 
på mitt magasin men kraniet och värjan som prydde nedre delen deraf var sönderslaget och borta, 
kanske finnes detta epitafium ännu på magasinet ty jag tog det alldrig därifrån då Alfred Johansson 
arrenderade affären. 

Sedan jag gjort sakerna rena och reparerat dem så långt förgyllaren förstod erbjöd jag kyrkorådet 
återfå dem mot det lilla utlägget jag haft, men det var ej kyrkorådet med på, jag erbjöd mig då att köpa 
dem mot Skäligt pris eller om kyrkorådet ville skänka mig dem hellre än att l å t e det lilla som fanns qvar 
alldeles förstöras, det sednare förslaget accepterades och erhöll jag derpå protokollsutdrag som nu under 
de senaste årens vexlingar förkommit. 

Såsom intresserad af antiqviteter, hade jag under min Dönhults tid fyllningarna som väggprydnader 
men då jag flyttade därifrån lät jag min svåger Per Persson öfverlämna dem såväl som altartatlan till 
Kyrkoherden. 

Ett fragment, öfverstycke till någon sorts ram som jag med en insatt fyllning lät göra till en sorts 
vägghylla och den finnes ännu i min ego och är inhyst hos Uno Persson i Mörtjuk, intresserar det Eder 
så se på den och jag öfverlämnar den gerna, kanske kan Ni utfundera hvar den suttit, troligen öfver 
altaret. Jag vill minnas att på baksidan står att den blef ommålad 1632 och på framsidan. »Herren be-
vare din ingång och utgång från nu och till evig tid Amen.» 

Jag vill minnas att jag hos gamla orgeltramparen Nils Påhlsson i Hoby, hans hus ligger i Anndgro-
pen mittemot Kyrkoherdens vedbodar, såg målningen af en Prest familj: Prost, fru och jag tror tolf 
barn han hade gjort denna tafla till ett skåp, men den hade naturligtvis blifvit delvis förstörd~ Nils Påhls-
son är död för många år sedan men huset eges af hans fosterdotter Matbilda om hon lefver och kanske 
har skåpet qvar. 

Epitafiet af kyrkoherden Schlyter har jag inte sett lika lite har jag hört talas om att Hoby Kyrka egt 
en brudkrona. Krucifixet har jag sett sedan jag kom tillbaka till Hoby men detta var då totalt uppätet af 
mask och delvis sönderfallit, antagligen är det utkastat eller uppkälnat. 

Af ljuskronorna köptes en till Aryds kyrka en af min farbror, Kyrkavärden Jöns Svensson i Törneryd 
en af nämndemannen Per Svensson i Röoby. 

Det är synd att Hoby församling på en biskops maktspråk (han måtte vara hur duktig som helst) 
skulle mista både sin gamla fina kyrka och dess reliker. Mistningen af de senare rår ju ej biskop Toman-
der för, utan gubbarna som ej förstod bättre. - - - Olof Olsson ». 

Enl. den bevarade planen från 1830 har ett åt Maria helgat altare haft sin plats i 
korsmittens ö. del, under triumfbågen. Framför detta Maria-altare var den 1346 avlidne 
adelsmannen Sten ilssons grav belägen. På detta altare var placerat ett nu försvun-
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Fig. 6. Maria och Elisabets möte. R elief från ett tro!. 
nederlän dskt altarskåp från omkr. 1500. 

Die Begegnung Marias und E lisab eths. Relief von ein em ver-
mutli eb niederländischen Alta rschrein. Um 1500 herum. 

Mary a nd E lisabeth 's m eeting. Relief from a 16th cen t ury 
trip t ych, probably N eth erlandish. 

net altarskåp, enl. GYNTHER >>föreställande den heliga jungfrun, de 12 apostlarne och 
ännu två andra helgom>, enl. Wulffs beskrivning: >>påfven och några helgonbilden>. 
I VIS.-PROT. 1830 omnämnes en Maria, en Johannes, en påve och fem andra >>helgon-
bilden>. Det synes dock antagligast, att det av GYNTHER nämnda altarskåpet under 
1600-talet placerats på ett sidoaltare, sedan den nya altaruppsatsen tillkommit. Kyr-
kan ägde nämligen en altaruppsats av snidat, målat och förgyllt trä, omtalad 1665 
l>af skön Bilthugger Arbeyde, der Udi en skön del Staffereb>. Å uppsatsen lästes inskr.: 
>)ANNO DOMINI 165 0 NILS KRABBE R ... FRU LISBETH RUD>)>) under deras dubbelvapen.1 

Av altaruppsatsen är ännu bevarad dess mittscen: Nattvarden, oljemålning på t rä 

1 NILS KRABBE, lensmand i Kristianopel 1646-48, i Sölvesborg 1648-58, g. m. 1. LISBETH CORFITZ-
DATTER Ruo (jfr SVERIGEs KYRKOR, Blekinge, .B d. J, S. 26). 
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Fig. 7. Vandringen till Emaus. Relief fr. gamla predikstolen. 1634. 
Der Gang nach Emaus. Relief von d er alten Kanzel. 1634 .  
The wa ndering to Emaus. Relief from the old pulpit. 1634.  

enl. Beskr. 1830 utförd av STATIUS AnAMus1 i Köpenhamn 1650. Den restaure-
rades 1739 och 1824. Huvudfärger brunt, rött och grönt. H. 78, B. 90. Då inventarier 
och inredning skingrades vid gamla kyrkans rivning, kom altartavlan ut i socknen 

STATIVS ADAM, vilken i övrigt synes vara okänd, nämnes i Köpenhamns skattemanta\ 1645 (KJa-
BENHAVNs DIPLOMATARIUM VI, Kjabenhavn 1884, s. 233) såsom boende i Kongensgade (Lilla Kongens-· 
gade): >>Dauidt Etuer maller och hans hastrue, Stadtzius Adamb. Källan är benäget påvisad av 
museumsinspektör Chr. Axel Jensen 19f. 1917. 

1 



15 BRÄKNE-HOBY KYRKOR 

F ig. 8 a-b. Getsemane och uppst ån delsen . Reliefer fr . gaml a predikstolen. 1634. 
Gethsemane und die Auferste lnmg. Reliefs von d er a l ten J{a nzel. 1634.  

Getsemane a nd the Resurrection. Reliefs from the old pulpit. 1634.  

på enskilda händer. Den har 1920 åt erlämnats till kyrkan av dåv . handlanden Olof 
Olsson i Hoby samt placerats över nuvarande altarbordet. A v altaruppsatsen är dess-
utom bevarat i kyrkan en konsol utan krönfigur. H. 49. Till uppsatsen hör även två i B. 
M. deponerade kolonnetter av trä, ornerade i beslagsstil med målning i svart, grönt, blått, 
rött och guld. H. 120. - Altaruppsatsen renoverades enl. RÄK. åren 1738 och 1824. 

GYNTHER omnämner, att kyrkan haft två mataltare;RÄK. omtalar dock endast ett 
1749. Dessa torde få identifieras med de tvenne, trol. i absiderna placerade altaren, var-
om det het er 1753: >>äro tvenne stora murade altare som i påviska tiden varit bruklige 
blevne borttagne, och i deras ställe stolar satte>>. 

I B. M. förvaras en medeltida trärelief: Maria och Elisabets möte (fig. 6) . 
Polykromeringen nästan borta; spår av rött å Elisabeths dräkt samt guld å Marias 
hår. Å frånsidan inskuret och ifyllt med färg: >> 1672>>. H. 32. Reliefen har tillhört ett 
trol. nederländskt altarskåp från omkr. 1500. Möjligen har reliefen tillhört det om-
nämnda, å Mariaaltaret placerade altarskåpet. 



16 BRÄKNE HÄRAD 

Fig. 9. Fragment, tro!. från gamla  
predikstolen. 1634.  

Fragment, vermutlieb von der alten Kan- 
zel. 1634.  

Fragment, probably from the old pulpit. 
1634.  

I VIS.-PROT. 1830 omnämnes ett nu försvunnet, väl arbetat k ru cifix. 
Den år 1665 omtalade predikstolen, i vars bröstning voro insatta fem reliefer, 

samt dess baldakin ommålades 1738. Den var försedd med Kristian IV:s namnchiffer 
samt inskr.: >>Ano. 1634. Daa Her Jörgen Jörgensen (d. 1639) war Sogne Prest her paa 
Steden bleff denne Predikestoell opbygt paa Kirkens bekostning. Anno 1651 bleff den 
formalet paa Menige Almuis godwellige bekostning, daa war Sogne Prest H . Sigward 
Nielsön Huid, han förärede her til 10 daler. Hans Holst K. M. Ridefoget. Kirke wärgere 
Thor Pedersen i Hagerup, Anders Matzen i Silpinge, S. Niels Olsen i Togeri gaff hertil 
25 dal. Görret Rasmusen i Torp gaff her til 6 daler. Boetius Petreus Holsatus pinxib 
(MuTZELL). Till predikstolen har möjligen hört dels t renne konsoler med änglar 
jämt e några mindre, defekta delar, som nu förvaras i kyrkan, dels fyra reliefer till 
korgens bröstning, som under senare tid återskänkts till kyrkan (av handl. Olof Olsson). 
De visa: Getsemane, (Gisslingen är förkommen), Korsfästelsen, Emaus och Uppståndel-
sen. H. 56. Vidare överstycket till predikstolstrappan, L. 145, H. 65, och en piede-
stal, varå vapensköld med dagg och blommor, H. 51. Även korgens botten är be-
varad. Den är sexsidig, indelad av lister med dukatmönster samt avslutas av en druv-

klase. Denna del var sedan upp- och nedvänd place-
rad som krön till ett skåp, t illhörigt handlanden 
Alfred Johansson i Hoby, men har sedan hamnat i 
Stockholm, medan den defekta baldakinen inköptes 
1930 av Fornminnesföreningen i Karlshamn. Ty-
värr lära vi endast känna målarens namn, den skick-
lige skulptören, som även skurit Ramdalas, Lösens 
och Torhamns predikstolar, är alltjämt okänd. Re-
lieferna i Hoby överensstämma helt i stil och i det 
ikonografiska programmet med dem i Lösen från 
1637. stilistiskt finnes det sålunda intet hinder för 
att de sex hermer och trenne konsoler, vilka från 
okänd kyrka kommit till B. M. (fig. 10, jfr Bd. J, 
s. 127 f.), urspr. kunna ha tillhört predikstolen i 
Hoby, enär de äro skurna av samme mästare. 

Bänkarnavoro 1665 indelade i fyra rader, med 
>>smuck Snidker Verck, och dörer for en Deel Sto-
len>. 1830 funnos nya bänkar. - År 1665 fanns en 
målad skrift- och degn estol vid altaret.- År 
1717 uppsattes >>Kyrckiogångstohlen med en dör 
och afdelning emellan Kyrckiogångshustrun och 
de andra>>. 

En läktare fanns 1665, >>aff gemeen Snidker 
Arbeyd, U-stafferet (= omålat)>>. 1685 uppsattes 
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Fig. 10. Hermer, tro!. tillhörande gamla predikstolen. 1634. 
Hermen, vermutlieb zu der a lten Ka11Zel geh örig. 1634. 

H e rms probably belonging to the old pulpit. 1634. 

en ny läktare i n. korsarmen och 1732 ännu en, troligen i v., vilken målas 1740. Enligt 
Wulff uppbyggdes 1824 en ny läktare i v. och den n. ombyggdes. 

Om gamla kyrkans inventarier, se också under nya kyrkan (sid. 18). 
Hoby nya kyrka, en ansenlig treskeppig basilika med västtorn, belägen på samma HOBY NYA 

KYRKAplats som den gamla (se plan fig. 11), är uppförd åren 1868-72 efter ritningar av Helgo 
Zettervall 1863. Material gråsten med tegel i torn och omfattningar, fasaderna avput-
sade i gulvitt med vita, slätputsade hörn och omfattningar. Lisener och rundbågs-
friser m. m. i romaniserande stil. - På yttertaket rödmålad järnplåt från 1909, tidigare 
skiffer, å tornhuven koppar. Däröver ett förgyllt, kopparklätt kors från 1889.- Torn-
uret från 1831 (s. 11). 

Det inre är gröngrått och chokladbrunt med kvaderimitation och brokig dekorering 
av målaren Sv. Thulin i Lund, vilken även dekorerat domkyrkorna och universitetens 
huvudbyggnader i Lund och Uppsala. Golv av ölandsflis och äldre gravstenar; i sakristian 
trä. Mittskeppets murar uppbäras av 8 + 8 8-sidiga pelare med tärningskapitäl och mel-
lan dem slagna rundbågar. Över varje kolonn är målad en apostel, över tribun- och torn-
bågen tvenne änglar, som hålla ett språkband, i absidens hjälmvalv på gul grund en 

2. Sveriges kyrkor. Blekinge 11. 
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framställning av Kristus som världsdomare. - Sidoskeppen täckas av vitmålade 
pulpettak av trä, mittskeppet av kassetterat sadeltak med svag lutning, med blå och 
vit dekorering. 

Kyrkan uppvärmes av järnkaminer. 
INREDNING Murat altare, plyschklädd altarring, altarskrank mot ö., avskiljande sakristian, 
o::,"~~~~~=- predikstol, öppna bänkar, sidoläktare i n. och s., tvenne nummertavlor 

samt orgelläktare i v. är allt modernt snickeriarbete i ekfärg med målning i grönt, 
rött, blått och guld. Orgelfasad i guld från 1871. 

Över altaret hänger på altarskranket Sta t i u s Adams ovan sid. 13 f omtalade mål-
ning, Nattvarden, av 1650. Mått inom guldramen: L. 91, B. 80. 

Nummertavla med förgylld ram, krönt av kartusch, enl. inskr. av 1790. H. 99. 
Dopfunt av Åhus-sandsten (fig. 14-16), bestående av cuppa och fot. Cuppan, med ut-

tömningshål och en inre fals, är ornerad med tvenne ornamentsbårder; i den övre en 
akantusranka med diamantband, som avbrytes av en välsignande Kristus och tvenne 
Lammet med korsfanan; därunder en bård av stiliserade palmetter, allt i låg relief. 
Cuppans botten är prydd med rundbågiga arkader. En vulst förmedlar övergången till 
den fyrsidiga foten, som visar fyra lejon, vilka bita i varandras bakdelar. Cuppan bär 
spår av grön och röd färg; har förr varit vitad. I cuppans övre kant en otydlig run-
inskrift: l~ l---. Skånskt arbete, tillhörande Maglehemsgruppen, från 1200-talets 
början.1 Cuppans Dj. 47, B. 70, inre B. 55; total H. 88. 

D o p f a t av drivet silver. Å brättet graverad ornering av blommor och blad och enl. 
inskr. skänkt till kyrkan av Signe Nils Dotter Tiling 1788. Stplr Nielas Blekberg, Karls-
hamn 1787. H. 9. 

D o p f a t av mässing. Å brättet två bårder rosor, i botten i relief: Bebådelsen. Inskr.: 
>>HE. LORENS. SLVTER LIESBET NIELS DAATER APMAND ANNO 1681.>> Diam 41. Nu använt 
till sandfat. 

Kalk av silver, förgylld . sexpassformad fot med fastnitat krucifix. Enl. inskr. om-
gjord 1741. Stplr Johan Meyer, Karlshamn. H. 23,5. - Paten av silver, förgylld. 
Å brättet ett fastnitat krucifix och stplr Johan Meyer. Diam 15,7.- 1700 omarbetas 
patenen, och kalken förgylles av guldsmeden, mäster Jöran Siwertson. 

Sockenbudstyg: Kalk av silver. Stlpr: PM(= troligen IM, Johan Meyers änka, 
1771). H. 13,7.- Paten av silver. Stlpr som å kalken. Diam 9.- Sockenbudskalk 
av tenn i björkfodraL H. 7,5. 

Ett par ljusstakar av malm, profilerade. Inskr.: >>LARS HERM: SCHLYTER 

l L. TYNELL, Skånes medeltida dopfuntar, s. 9 o. 141, daterar funten till 1100-talets slut. I J. 
RoosvALS system en parallell till funtar av den gotländske stenmästaren Calcarius, vilken i Die Stein-
meister Gottlands sättes till1220--1255, men numera till omkr. 1205- 1240. JoHNNY Ro osvAL, Revision 
av gotländska dateringar IV. Fornvännen 1934, s. 129 ff. 



19 BRÄKNE-HOBY KYRKOR 

Fig. 11. Plan av Hoby nuv. kyrka. 
Grundriss der jetzigen Kirche zu 1-Ioby.  

Plan of the present church at 1-Ioby.  

ELISABETH OPMANNA. HOBY: 1729.)) Å andra sidan tvenne vapen samt E. H. G. S:F 
·BR. 1665)>. H. 26,5. - INv. 1665 omtalar ett par stora ljusstakar av mässing samt ett 



BRÄKNE HÄRAD20 

Fig. 12. Interiör mot ö. 
Inneres gegen Osten. 

Interior towards the east. 

par av tenn.- Fyra ljuskronor av slipat glas från 1830-talet såldes 1873 för 108: 50 
rdr rmt. 

Mässhake av röd sammet med kors, inskr.: 1842 och sol, allt i guldgalon. H. 120. -
1665 omnämnes >>En brun och en blaa Flöyels Messehageler, med borderede Bild Vercks 
Kaarss, begge gamle>>. 1688 köpes en ny mässhake av röd sammet med guldgaloner och 
brett guldkors. 

GRAvsTENAR Gravstenar. Enligt en förteckning i arkivet från 1824 funnos då på kyrkogården 
44 gravstenar, flertalet från 1700-talet. Som nr 44 upptages >>en gråhalh>. Med denna 
avses sannolikt den lockhäll till gravkista av granit (fig. 17), vilken vid inventeringen 
1919 påträffades av William Anderson i kyrkogårdens s. v. del. Orneringen, i ristad tek-
nik, med kors och zig-zagornament, torde återgå på den inhemska träskärarekonsten, 
men är eljest utmärkande för frankiska gravstenar. 1000-1100-talet. H. 140, B. 62. -
Jfr de ristade stenarna från Skatelövs gamla kyrka i Småland, nu i Smålands Museum i 
Växjö, från 1100-talet. - Enligt meddelande av redaktör Ludvig Sjöberg 1924, lära 
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Fig. 13. Interiör mot v. 
Inneres gegen Westen.  

Interior towards the west.  

en bautasten vid Lilla Lund och en vid uppkörseln till Fagelsborg i Hoby bära spår av 
en liknande zig-zagornering. 

Övriga gravstenar, som ligga som golv i kyrkan, betecknade å planen fig. 11 med 
nummer 1- 27, äro från 1700-talet och i allmänhet av enklare typ.- Av hällarna må nr 
6 och 11 här nämnas som exempel på denna enkla stenkonst. 6. Gravsten av 
kalksten, ornerad med evangelistsymbolerna, med inskr.: >>HER VNDER HVILER SAL: 
PEDER TOREJORNSON SCHOMAGER. AFF KULLERY FORDVM KONG: MAIIS: BONDE LENS-
MAND HER I HOBIIE SOGEN I 3 6 AAR DÖDE I SIN ALDERS 71 :AAR HVIS SIELL GVD HAFVER 
ANNO 1651.>> H. 172, B. 92. - Äldsta hällen, nr 11, bär följande inskr.:>> GEORGIUM 
MAGNI1 TEGO LVNDENSEM; IS ANNIS VICIES TERNIS CERENS SACRVM ORDINEM; TRES EX 
IIS LOSSENSIBVS DEDIT MINISTRANS VINCVLIS SEPTEM COACTVS SVETICIS HVIC DOCENDJE 

1 J öRGEN MoGENSEN, pastor i Hoby 1571- 1621 3 / 8 , g. m. 1. Margareta L arsdotter från Landskrona, 
d. 1588 l5f3 ; 2. Katharina Jensdotter från H älsingborg, d. 1613 26 / 2• 

2* 
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Fig. 14. Dopfunt. 1200-t:s början.  
Taufstein. Anfang des 13. Jahrh.  
Baptismalfont from the beginning 

of the 13th century.  

ECCLESIJE BIS QVINA LUSTRA ClETERA: PRJEPOSITVS INTERIM DIV ET BRJECNIS ET LISTRIIS 

SED CONIVGES HIC ACCVBANT DVJE PRIOR CARONIA (? utnött) QVJE MARGARITA FILIA 

(? utnött) LAVRENTri SED ALTERA EST CATHARIN(E IANI FILIA) NATV SED HELSINBVR-

GICA. VTRAQ 3 DIGNA LAVDIBVS S. HER IORGEN MOGENSON D !J DE 3 AVG A>> 16 21 MARGRETE 

LAVRIS D 15 MAR 15 8 8. CARINE IENS D 2 6 FEB A~ 1613 >>( = J ag betäcker Jörgen Mogensen 

från Lund. Förvaltande prästämbetet i 3 gånger tjugu år, gav han 3 av dem i ämbets-

utövning åt Lösens sockenbor, 7 år gav han tvungen åt svenska bojor, åt lärarekallet i 

denna kyrka gav han de återstående två gånger fem lustrerna: härunder länge prost för 
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Fig. 15. Detalj av dopfunten, fig. 14. 
Detail des Taufsteins Abb. 14. 
Detail of the baptismal fon t, 

fig. 14. 

Bräkne och Listers prosterier; men hans tvenne gemåler vila här, den första Margareta 
Larsdotter från Landskrona, den andra är Katharine Jensdotter av börden helsing-
borgska).H.191, B. 144. 

I kyrkan förvaras tvenne konsoler med stående putti, vilka icke kunnat till-
höra den ovannämnda altaruppsatsen (s. 13 ff). Den ena med spjut i h. handen, i v. 
ett avbrutet kors; den andra har i h. handen burit ett nu förlorat attribut; i den v. 
en försilvrad sköld med inskrift i runor, vilka icke giva någon mening; troligen från en 
senare övermålning. H . 50. Skulpturerna äro från 1600-talets senare årtionden och tro-
ligen arbetade av bildhuggaren Åke Truedsson, vilken bl. a. förfärdigat predikstolarna 
i Hjortsberga (1684) och Fridlevstad (1692). Jfr hans dopfunt i Fridlevstad 1682 (SvE-
RIGEs KYRKOR, Blekinge, Bd. I, fig. 366) samt putton å Anders Bagers epitafium från 
1691 i samma kyrka (Bd I, J:ig. 369). - Troligen ha konsolerna tillhört ett av de ne-
dannämnda epitafierna, möjligen något av dem över familjen Albin. Konsolernas mest 
sannolika datering är 1680-talet. 

I INv. 1830 äro upptagna följande nu försvunna epitafier: ett svartmålat, 4-kantigt 
epitafium med inskrift: >>anno 1660 den 23 martii hat der Her Levterrant Johan Gertner 
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Fig. 16. Detalj av dopfunten, fig. 14.  
Detail des Taufsteins Abb. 14.  
Detail of the baptismal font,  

fig. 14.  

seine liebe Hausfrau Margaretha Dessin 
in ihres Alters 42s J a hr alhier begraben 
lassen. Den Seelen Got genedig seij )>; -
två epitafier med skulpterade ramar 
över kyrkoherden Sigvard Nilsson Albin, 
kyrkoherde i H oby 1645- 67 m. hustru o. 
4 söner; )>renovandam ... Petrus Sigvardi Al-
binus Pastor Ronnovice . .. 171 h; - ett epi-
tafium över löjtnanten vid K. Amiralitetet 
Carl Adolph Brock, f. i Stockholm 1747 d. 
29/ 12, d. 1771 d. 5/ 6, uppsatt 1772; 1803 ett 
epitafium över prosten J o han Brock, d. 
1793, )>med den aflidnes bröstbild i för-
gylld medaillom> av amiralitetsbildhugga-
ren Johan Törnström;1 1830 en teckning 
av professor C. G. Hilfeling över Runamo-
monumentet samt en oljemålning, visande 
kyrkoherden Lars Schlyter med familj 
omkr. 1700 (jfr ljusst akarna s. 18). 

Golvur av trä, målat i ekfärg, med skulpterat, förgyllt krön. Inskr. å tavlan: ))l. MAN-

DELBERG CARLSHAMN 183 b (jfr Öljehult S. 31). H. 275. 
Länstol av ek, klädd med läder. H . 124. - 1705 omtalas två stolar av ek och ett 

bord av furu. 
K arl XII:s Bib e l i skinnband. Defekt. 
1712 omnämnes en brudkrona av silver, skänkt av Åke i Svenstorp. Den vägde 57 

Iod. )>Denna berättades wara för swår; kunnande således ej wäl brukas)>, varför en om-
arbetning sattes i fråga. 

Kyrkans nu försvunna sigill av mässing, som är avbildat av Mi.iTZELL och ännu 
·Omtalat i INV. 1830, vi~ade ett ankare med Omskrift: SEGILLUM. HOBIENSE. - 1749 
upptages ett sigill av silver. 

storklo ckan, ornerad med konung Adolf Fredriks krönta namnchiffer, är en!. 
inskr. omgjuten av Magnus Bergstedt i Karlskrona 1761.2 H. 110, D. 125. Den gamla 

1 F. 1743, d. 1828, sedan 1781 varvsbildhuggare i K arlskrona , där h an utförde ett an tal galjons-
bilder för flottans räkning samt b l. a . medverkade v id Trefaldighetskyrkans inre utsmyckning. \VrLLIAM 

.ANDERsoN, Karlskrona. Lund 1930, s. 66 ff. 
2 MAGNus BERGSTEDT synes h a varit en av sydöstra Sveriges mes t anlitade klackgjutare vid denna 

tid. Utom hans många verk i Blekinge, ha r j ag antecknat: storklockan i Fjälkinge, Skåne 1768 (omgj .), 
'Träkumla, Gotland 1770, samt på Öland: storklockan 1765 o. lillklockan 1772 i Kastlösa, stor- och 
lillklockorna i L ånglöt 1765, den senare omgjuten samt storklockan 1768 och lillklockan 1770 i Sandby, 
.båda nu förkomna. 
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klockan, som >>befanns sprucken>> midsommardagen 
1758, hade bl. a . inskr. >>MICHAEL LORENTZ A SAXONIA 
ME FECIT IN HOBY A~ 1697.>>- Den hade tidigare 
omgjutits 1688, och 1665 omtalas den i lNv. såsom 
>>En stor Kloeke i Tornet, fastdenstörsteheriLandet.>> 
Lillklockans inskr. säger: >>MICHAEL LORENTZ ME 
FECIT IN HOBY ANNO 1698.>> H. 88, D. 99.- Kloc-
kan omnämnes tidigare 1688, då den omgöts av 
mäster Oluf Larsson från Jönköping. - De båda 
klockornas inskrifter visa, att vandrande tyska 
klackgjutare ännu vid 1600-t:s slut verkade i Syd-
sverige. - Elektrisk klockringning sedan 1922. 

SAMMANFATTNING 

I. Absidkyrka i gråsten med hörnkedjor, nära besläktad 
med kyrkan i Ronneby samt jylländska granitkyrkor. Porta-
ler i långhusets n. och s. väggar samt i s. korväggen. 1100-t:s 
f. del. Till denna kyrka h ar hört en dopfunt (fig. 14- 16) 
av sandsten, skånskt arbete från 1200-t:s början. 

II. Omkr. 1250 tillbygges kyrkans långhus m ed korsarmar 
i n. och s., korsarmarna tro!. försedda med absider. Ungefär 
samtidigt uppföres i sv. ett vapenhus med rundbågig portal 
av westfalisk-gotländsk typ med i fyrpass format t ympanon. 

III. Kyrkan välves vid okänd tidpunkt, tro!. under 
1300-t. 

IV. Omkr. 1500 anskaffas ett nederländskt altarskåp, varav en relief ännu bevarats (fig. 6). 
V. 1634 erh åller kyrkan en rikt skulpterad predikstol, målad av Boetius Petreus Holsatus (fig. 

7- 10). 1650 tillkom en ny altaruppsats, vars bevarade mittscen, föreställande Nattvarden, m ålats 
av Statius Adam i Köpenhamn. 

VI. 1701- 1709 tillbygges koret mot ö. till dubbel längd, uppföres i vinkeln mellan n. korsarmen 
och koret en sakristia samt förlänges långhuset mot v., varvid det tillbyggda partiet göres bredare 
än det äldre. 

VII. 1868 rives kyrkan, och en ny kyrka uppföres efter ritningar av Helgo Zett ervall, färdig 1872. 

Fig. 17. Lockhäll till gravkista. 1000-
1100-t. 

D eck elpla tte eines Sarges. 11 .- 12. Jahrh. 
Lid of a coffin. 11th- 12th century. 

ZUSAMMENFASSUNG 

I. In der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts wurde hier eine Apsidenkirche aus Feldstein mit E ck-
verstärkungen erbaut. Sie ist nahe verwandt mit der Kirche in Ronneby und mit jiitländischen 
Granitkirchen. Portale befanden sich in der Nord- und Siidwand des Langschiffs und in der sud-
lichen Chorwand. Zu dieser Kirche gehörte ein Taufbecken (Fig. 14- 16) aus Sandstein, eine 
schonische Arbeit aus dem Anfang des 13. Jahrhunderls. 

II. Um 1250 wurdc das Langschiff der Kirche durch Kreuzarme im Norden und Siiden erweiterl. 
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Diese waren wahrscheinlich mit Apsiden versehen. Ungefähr gleichzeitig wurde im Sudwesten eine 
Vorballe erbaut. Sie hatte ein rundbogiges Portal von wcstfälisch-gotländischem Typus mit vier-
passförmigem Bogenfeld. 

III. Zu einem unbekannten Zeitpunkt, wahrscheinlich im Laufe des 14. Jahrhundert s, wurde die 
Kirche eingewölbt. 

IV. Um 1500 wurde ein niederländischer Altarschrein angeschafft, von welchem ein Relief noch 
erhalten ist (Fig. 6) . 

V. 1634 erhielt die Kirche eine reichgeschnitzte Kanzel, die von Boetius Petrens Holsatus bernalt 
\Yurde (Fig. 7-10). 1650 kam ein neuer Altaraufsatz hinzu, dessen erhaltene Mittelszene, das Abend-
mahl darstellend, von Statius Adam in Kopenhagen gemalt worden war. 

VI. 1701-1709 wurde das Chor gegen Osten zur doppelten Länge erweitert. Im ' Vinkel zwischen 
dem nördlichen Kreuzarm und dem Chor wurde eine Sakristei errichtet. Das Langsehiff wurde gegen 
'Vesten verlängert, wobei der neue Teil breiter als der ältere gebaut wurde . 

VII. 1868 wurde die Kirche abgerissen. Nach Entwiirfen von Helgo Zettervall wurdc ,eine neue 
Kirche errichtet, die 1872 fertig war. 

SUMMAR Y 

I. An apsis church of rubblework with corner chains, closely related to the church at Ronneby and 
the granite churches in Jutland (Denmark). Porta ls in the northern and southern walls of the 
nave and in the southern choir wall. Early part of 12th Century. To this church there be-
longed a baptismal font (Fig. 14-16) of sandstone, work of the Province of Scania, ciating 
from the early 13th Century. 

II. In about 1250 transepts were added to the n ave of the chureh in the north and south. 
The transepts bad presurnably absides. At about the same time a porch was erected to the 
south-west with a round-arehed portal of Westphalian-Go thlandic type having a quadrifoiled sha-
ped tympanum. 

III. Vaults were added to the church at an unknown date, presurnably during the 14th Century. 
IV. In about 1500 a Dutch triptych was procured, a relief of which is still preserved (Fig. 6) . 
V. In 1634 the church obtained a richly· sculptured pulpit, painted by Boetius Petrens Hol-

satus (Fig. 7-10). In 1650 a new retable was added, the middle portion whereof portraying 
the Holy Communion, which is still in existence, was painted by Statius Adam, of Copenhagen. 

VI. In 1701- 1709 the chan<'el was extended in the east to twice its original length , in the 
angle between the northern transept and the chancel a sacristy was erected and the nave was 
extended in the west, the new part being broader than the old one. 

VII. In 1868 the church was demolished and a new church was erected according to the plans 
of H elgo Zettervall. It was completed in 1872. 



Fig. 18. Exteriör från s. o.  
Äusseres von SUdosten. - Exterior from the south-east.  

ÖLJEHULTS KYRKA 

ANNEX TILL BRÄKNE-HOBY 

TRYCKTA KÄLLOR: Lunds stifts Julbok 1915, s. 94 ff. 

HANDSKRIVNA KÄLLOR OCH AVBILDNINGSSAMLINGAR: B. St. 1 ritning till ny kyrka av 
THEOD. EDBERG 1840 (centralkyrka); 2 ritningar till ombyggnad av THEOD. EDBERG 1842, (långhus 
m. 	korsarmar, torn, kor, sakristia i ö.); 1 ritning till orgelfasad, gillad 27 j 7 1883. - LANDsKYRKOR. 

KYRKANS ARKIVALIER: I Hoby kyrkoark.: VIS.-PROT. från 1817. I kyrkans arkiv: HÄK. 
fr. o. m. 1811; K. sT.-PROT. fr . o. m. 1863 o. S.sT.-PROT. från 1841. 

Före 1754 hölls tre gånger om året gudstjänst i Hoby sockens norra del »i ett litet hus>> i Öljehult. 
Här samlades då de på kringliggande hemman boende åldriga och svaga, som ej kunde företaga den 
långa färden ned till Hoby och där begå nattvarden. Prosten J. Brock (1749-1793) predikade även 
här vid dessa tillfälh~n, och omkring 1754 uppfördes en kapellbyggnad. Genom K. brev 19 /71798 fast-
ställdes Hobys sockenstämmas beslut den 22/4 s. å., att ytterligare nio gudstjänster måtte hållas år-
ligen med den del av Hoby sockens invånare, som vid Öljehult söka salighetsmedlen. Slutligen utbröts 
socknen från Hoby, och i K. brev 19/1 1856 och 4/6 1859 stadgades rörande Öljehults kapellags för-
ändring till annexförsamling. 

Staffanssjungning och majsjungning förekommo i socknen ännu vid början av detta århundrade, enl. 
meddeL den 24 /11 1926 av kyrkoherde Fjellander i Oppmanna, vilken under åren 1896-1908 tjänst-
gjorde i Öljehult. 
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Fig. 19. situationsplan.  
Lageplan. - Plan of situa tion.  

o  

F ig. 20. L ä n gdsektion och plan. 
Längenschnitt und Grundriss. - Longitudinal section and plan . 

KYRKOGÅRD Kyrkogården (se situationsplanen, fig. 19) inhägnas av kallmurad gråstens-
mur. I. v. ingång med gjutna järngrindar. Kyrkogårdens lönnar och kastanjer plan-
t erade 1876. Kyrkogårdsmuren omlades 1836; 1874- 76 synes den ha utvidgats, 
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Fig. 21. Ritning till kyrka i Öljehult av Theodor Edberg, 1842. B. St. 
Zeichnung zu einer Kirche in Öljehult von Theodor Edberg. 1842.  

Drawing of a church at Öljehult by Theodor Edberg, 1842.  
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Fig. 22. Interiör mot ö. 
Inneres gegen Osten. - Interior towards the east. 

ty då lades >>32 famnar mun>. År 1932 beslöts uppföra ett b å r h u s. - Utmed landsvägen 
k y rkstallar av trä. 

KYRKo- Kyrkan (fig. 18) är till större delen uppförd 1754 av liggande furutimmer. Ok-
BYGGNADEN 	 toganal plan. Efter sockenstämmobeslut 1838 torde bl. a. torn och sakristia utförts. 

Ännu 1817 stod kyrkan omålad, 1840-42 blev den rödfärgad, 1865-66 revet erad 
och spritputsad i vitt med slätputsade hörn och fönsteromfattningar. Profilerad, grå-
målad taklist (fig. 18). Yttertak av brunmålad plåt.- De 1840 och 42 utförda pro-
jekten till ny kyrka synas icke haft något inflytande på de 1838- 66 gjorda fö ränd-
ringarna. 1884 tillkom nytt innertak och läktarbarriär. 

Över den v., av pilastrar flankerade ingången inskr.: >>ÄRA VARE GUD r HÖJDEN>> 

samt årtalet 1840. Dörrarna äro målade i ekfärg. Golv överallt av trä. Int eriöre n 
ommålades vid restaureringen 1939 och har numera grå väggar, tak i blått och bänk-
inredning i ljust grönt. - Kyrkan har sedan 1938 värmeledning. 

INREDNING Altaruppsatsen: en vitmålad och förgylld tempelgavel av trä med toskanska 
ocH LösA kolonner innesluter en oljemålning på duk: J esus lärer i t emplet, av Bengt Norden-

INVENTARI ER 
berg 1884. 
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Fig. 23. Interiör mot v .  
Inneres gegen vVesten. - Interior towards the west.  

Tvåo lj em å lningar på duk, framställande den lidande Kristus. l) Kristus i sittande 
helfigur; svartmålad och förgylld ram. H. 150, B. 117. 2) Kristus i halvfigur; bron-
serad ram. H. 89, B. 71. 1700-t:s förra hälft. 

Den fasta inredninge n, predikstol, slutna bänkar, läktare, vilande på fyra ko-
lonner, orgeln var, då denna beskrivning 1920 utfördes, vitmålad och delvis förgylld, 
sedermera mörkbrunmålad. 

Dopfunt av skulpterad ek, modern, H. 85. - Dopskå l av t enn. Diam. 21,5. 
Inköpt 1825. 

Bland ljusredskapen märkas en ljuskrona av kristall med mässingskrans för 6 
ljus, 1800-t:s början, H. c:a 100, samt en av gjutet glas för 4 ljus, 1800-t:s förra hälft, 
H. 	c:a 100. 

Kollekthåv av blå sammet med silverbroderi, skänkt 1811. 
I kyrkans bod förvaras fyra g ravkors av trä från 1800-t., därav ett tredubbelt 

från 	1850-t. (fig. 24). 
Av tvenne golvur står ett, vitmålat och förgyllt, H. 280, i koret s. om altaret; 

det andra, tillverkat av I. Mandelberg i Karlshamn 1831, i sakristian. 
I tornet hänga tvenne klo ckor, gjutna 1914. Den större är omgjuten från en s. å . 
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nedsmält medeltida klocka (fig. 25) H. 74, Diam. 57, (vikt 156 kg.), vilken inköpts 
från Hemmesjö kyrka i Konga härad, Småland.! Den saknade inskrifter, men att 
döma av den långsträckta formen, har den härstammat från 1200-t. 

Fig. 24. Gravkors. 1850-t. 
Grablueuze. Mitte d es 19. J ahrh. - Memorial crosses. Middle 

of the 19th century. 

SAMMANFATTNING 

I. Kyrkan bygges 1754. 
II. Utvidgas med torn och sakristia omkr. 1tl38, sedermera reveterad och spritputsad. 
III. Altartavla av Bengt Nordenberg 1884. 
IV. Restaurering 1939 under arkitekt Å. Sebergs ledning. 

ZUSAMMENFASSUNG 

I. Die Kirche wurde 1754 erbaut. 
II. Um 1838 wurden Sakristei und Turm angebaut. Später wurde die Kirche verputzt. 
III. 1884 wurde ein Altargemälde von Bengt Nordenberg erworben. 
IV. Restaarierung 1939. 

NY SMÅLA2'1DS BESKRIFNING, utg. af J. Rosengren, I, Vexiö 1914, s. 39. 1 
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Fig. 25. Medeltida klocka, nu omgjuten. 
Mittclalterliche Glocl<e, jctzt umgcgossen. 

Mediaeval b c ll, now refounded. 

SUMMAR Y 

I. The church \\"as built in 1754.  
Il. A tower and sacristy werc ad d ed about l 838, the church was later riveted.  
III. An altar piece by Bengt Nordenberg, 1884. 
IV. Restored in 1939. 

3. Sveriges k yrkor. Blekinge Il. 



Fi g . 26. Exter iör fr å n sv. 
Ausscrcs von Siiclwcs tc n. - Ex lc ri or fron1 the sou th wcsL. 

HÄLLARYDS KYRKOR 
HA~D S KR. KÄLLOR o c u AVB.-SA~tL.: Cno:-<IIO L~r , s. 353. - A. T. A.: INv. 1830; T eckn . av ljus

a rm av P. V ist r a nd 12/a 1879. - B. ST.: Förslag Lill tornbyggna d; Förs lag till n y kyrkn, gill. 187·1; För

slag Lill orgelfasad, g ill. 1899 . - LA:-~osKYRKOR. 

KYRKANS ARK IVALl EH: H ;\K. fr. 1662; V ts.PROT. från 1812; Förslag Lill ny k yrka m ed torn av 

O. CEDERGREN, Kri stian s tad 1862; ka rta över ky rkogård och sko lpla n av C. NoHIN 1878. 
Enl. ilLEKIXGE L;\;-.; s LAxDEUOG 1569, p. 549, hade Allhel gonaklostret i Lund patronatsrätt till Häl

la ryd. 

KYRKo c;Ano Kyrkogården (se fig. 27) omgives av terrasserad , fogstruken g rås tensmur i v., s. 
samt delvis ö., kallmur förekommer delvis i v. och ö.; i n. hä ck. Invid muren äro sedan 
1879 planterade lönn, lind och kastanj. Tidigare var muren brädtäckt. 1872 omlades 
den i samband med kyrkogårdens utvidgning. En utv idgning mot s. företogs 1931. 
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Förr funnos murade portar i s., v. och n., av vilka åtminstone den s. var täckt med 
en brädhuv 1775; numera järngrindar i sv., v. och so. från 1880. 

I v. utanför muren stod förr en klockstapel av trä, spåntäckt, rödfärgad och tjärad. 
Den ombyggdes 1755. - Utanför s. muren ägde kyrkan 1665 en förfallen gammal 
byggnad och en kålhage. 

År 1834 invigdes en pestkyrkogård i församlingen. 
Hällaryds gamla kyrka kan rekonstrueras med tillhjälp av RÄK. Den torde ha 11.:\LLARYDS 

GAMLAbestått av ett rektangulärt långhus med lägre och smalare, rakt avslutat kor. Materialet 
KYHKA 

var gråsten. Cn.oNHOLM uppgiver längden till 37,5, bredden till 14,5 och höjden till 8 
alnar. - - Ytterväggarnavoro vitade, taket av tegel. Av fönster funnos 1665 3 i s., 
l i n. i koret, l litet i v. gaveln, l i korets ö. gavel. 1830 funnos 10 fönster. Dörrarna 
voro 1830 tre st.; en i s., en i n. och en till sakristian. - Innerväggarna voro vit-
putsade. 1670 vitlimmades de av Oluff Murmästare i Karlshamn. 1776 utbetalas medel 
för >>gardiners målande omkring alla dörrar och fönsterkarmar>>. Innertaket bestod 
1665 av ett platt trätak med synliga bjälkar. 

Med stöd av kyrkans plantyp och material torde hon kunna dateras till 1200-t. 
År 1774 omtalas >mya kyrkan>>. Därmed torde avses den s. å. tillbyggda sakristian, 

vilken sannolikt låg på kyrkans n. sida. Den försågs med dörr och >>takryttare>> (flöjel?); 
1774 inlades även trägolv. Följande år upptäcktes i sakristian ett källsprång, genom 
vilket golv och de läktaren uppbärande pelarna voro ruttnade. 

Vapenhus av korsvirke med träloft omtalas 1665. Taktäckningen utgjordes av 
tegel. 1775 var det förfallet och reparerades. 

GA:\lLAAltarets utseende är obekant. 1665 fanns ingen altartavla, >mden en slet taffle aff 
I<YHKANS IN 

breder med jt Crucifix paa>>. Den förändrades 1774. 
Predikstolen, ett enkelt snickararbete av Lauritz Nilsson för 80 dlr smt 1664, 

försåldes 1878 till konsul Wolf i Karlskrona för att uppsättas i predikalokalen på Tjurkö 
(jfr Sv. K., Blekinge l, s. 118). Predikstolen, numera renoverad, är av ek, i beslagsstil, 
med bröstningen genom fem kolonetter indelad i fyra fält, vari äro insatta enkla statyer 
av evangelisterna. 

Bänkarna voro 1665 nya, utan dörrar, försedda med panel vid väggarna. En 
skriftstol stod 1665 vid altaret; 1776 uppsattes en präststol i koret och samma år 
omtalas en brudstol. 

Då läktaren 1664 var >>meget forladen oc endeligen trenger til reparation>>, upp-
sattes s. å. en ny. 1776 tillkom ytterligare en läktare, som det tycktes på n. sidan mot 
sakristian. 

Om gamla kyrkans övriga inventarier, se nedan under nya kyrkan. 
Redan 1846 hade projekt och kostnadsförslag uppgjorts för ett torn. Senare uppgjorde NYA KYRI<AN 

arkitekten Helgo Zettervall ritningar till en ny kyrka. Dessa gillades 1874 d. 23/10. 
Byggnadsarbetet på den nya kyrkan fortgick åren 1876- 78; den gamla kyrkan revs, 
och 1878 d. 10/8 invigdes den nuvarande byggnaden, en centralkyrka med oktogon och 
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Fig. 27. situationsplan.  
Lagcplan. - Plan of situation.  

torn i den nyromanska stil, som arkitekten utbildat i 
samband med restaureringen av den romanska Lunda-
domen (fig. 26). Den restaurerades 1925 en!. förslag av 
ark. M. Wernstedt. Material: gråsten med tegel till 
omfattningar; spritputsad, med slätputsade dörr- och 
fönsteromfattningar. Profilerad, dragen list samt tand-
snittsfris av tegel. Enkel, svagt skråkantad granitsockeL 
- Yttertaket var först täckt med tjärad plåt, nu, 
sedan 1930, med koppar.- Golv av cement med trä i 
bänkkvarteren. Innerväggarna slätputsade i skärt, 
med en enkel målad list i svart och vitt i meander-
mönster. Innertaket av panelade, vitmålade bräder 
med brunmålade lister. Mittkupolen uppbäres av åtta 
marmorerade och brunmålade träkolonner. 

I ö. en sakristia med utvändigt rundbågig ingång. Invändigt slätputsade, blå-
målade väggar samt platt, vitat trätak. Däröver reser sig ett kvadratiskt torn med 
smala, rundbågiga ljusöppningar och i dessa gulmålade luckor, krönt av en huv med 
kors och fyra korsprydda hörntureller. I v. vindfång. 

Uppvä rmning genom järnkamin. 

I NREDNING Altarring och altaruppsats tillverkades i gotiserande stil, i uppsatsens nischer 
ocn LösA IN- ställdes en välsignande Kristus och tvenne segergudinnor av gips. 1925 nygjordes altar-
vENTARIE R 

uppsatsen och ett från Oberammergau anskaffat krucifix restes. Arkitekt för föränd-
ringsarbetena, även betr. altarring, predikstol och de i alla interkolumnierna upp-
hängda amplarna i försilvrad koppar, var M. Wernstedt. Arbetet bekostades genom 
insamling i socknen. Predikstol, öppna bänkar, läktare och tvenne nummer-
tav l or enkelt snickeriarbete, huvudsakligen i ekfärg el!. marmorering, renoverades 
1925. Orgelfasad i vitt och guld från 1900. 

Dopfunt av trä (fig. 31 och 32) med baldakin, skulpterad, målad och förgylld. 
Å skålens sex sidor reliefer visande: l) dödskalle och: >>MI SK>> - 2) vapen och: >>K HD 
1649>> - 3) Syndafallet- 4) änglahuvuden - 5 och 6) fruktornament. H. 91. Av initi-
alerna att döma tydligen gåva av samme kyrkoherde Kock, som skänkt dopfatet (se 
nedan). 

D op fa t av mässing med rik graverad ornering av frukt- och blomornament. Inskr. 
å brättet ur Mark. XVI; i bottnen: >>MADTS IORGENS ON . KOCK . K ARNE . HANs . DATTER. 
VANDER . WETTERING . ANNO l. 6. 7. 5.>> l bottnen två symboliska vapensköldar: dels 
Dödens med en dödskalle på skölden och utblommade stjälkar som hjälmprydnad 
samt devisen >>PULVIS ET UMBRA suMUS>> (=stoft och skugga äro vi); dels Livets, eller 
kanske riktigare Livets vattens, d. v. s. dopvattnets med 12 fallande regndroppar å 
den tudelade skölden, blomstrande stjälkar som hjälmprydnad samt följande devis på 
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Fig. 28. Plan.  
Grundriss. - Plan.  

danska: >>LIGESOM REGN KOMMER I TÖRCKE SAA KOMMER GUDS BARMHERTIGHED I RETTE 
TID>). - B. 48,5. 

Kalk av silver, invändigt förgylld. Stplr: tre kronor - l(?) - otydlig. H. 24. -
Paten av silver. Diam. 14,5. - 1665 fanns en stor kalk med paten av förgyllt silver, 
som >>bleff aff Snaphanerne ifrån Praestegaarden borttagne Anno 1667>>. 1700-02 om-
talas en kalk med paten, som 1728 omarbetas och förgylles i Kristianstad. - Sock en-
budstyg i trälåda med kalk av silver, delvis förgylld: otydlig inskr.: >>CIC(EL)>>? samt 
>>WEGER 16 LOD>>; H. 11,8; paten av silver. Diam. 8. - Oblatask av björk. 1700 in-
köptes ny sockenbudskalk och paten att användas gemensamt av Hällaryds och Åryds 
församlingar. Hällaryd bidrog med halva kostnaden, 11 dir smt. - Kanna av tenn i 
rokokoform. Stplr: tre kronor. H. 28. 1768 inköptes två kannor. Oblatask av silver. 
Stplr: tre kronor- HCD. Diam. 11. - Oblatask av tenn, oval. H . 10,5. Densamma, 
som inköptes 1786 från tenngjutaren Rundqvist i Karlskrona. 

Ett par ljusstakar av mässing med graverad blomornering. Inskr. bl. a.: >>FOR-
FERDIGAT AF ANDREAS BERGGREN I CARLSHAMN DEN 25 APRIL 1761». H. 49. 

Ljus arm av mässing, defekt, funnen vid raseringen av gamla kyrkan, visande 
St. Görans strid med draken, 1400-t. I Nord. Museet. - Förkomna äro ett par stora 
samt ett par små ljusstakar av mässing, omtalade 1665. I RÄK. omnämnes 1809 
>>Lagning för en af Tjufwar sönderslagen Ljusestake>>. - K a n d e l a b e r av mässing 
för 5 ljus. Enl. inskr. arbete av M. G. Hellström i Karlshamn, 1796. H. 61. - Ett 
par ljusarmar av mässing för 2 ljus. Gustavianska. H. 32. Fästade å predikstolen. 

:l* 
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Fig. 29 Interiör mot koret.  
Inneres gegcn das Chor. - Interior towards the chancel.  

Mässhake av röd sammet med kors och sol i guldgalon. 1800-t. L. 110. Troligen 
densamma som inköptes 1839 från Ystad.- 1665 omtalas >>En gammel halffslit messe-
haggel med jt Kaarss bag paa aff guld knipling>>. 1696- 99 köpes svart sammet, ost-
indisk atlas, guldgaloner etc. till en ny mässhake hos köpmannen Gustaf Mölldener. 
Båda nu förkomna. 

Två håvar av brun sammet, med broderade inskr., den ena av 1777, den andra av 
1837. 

Bland gra vstenar märkes en kalkstenshäll, skulpterad med de fyra evange-
listsymbolerna och en barngestalt i relief med inskr. ur Mark. 10 över Hendrichs van 
der Wettering, son till Hans van der Wettering Holst, ridefogde i Bräkne härad, d. i 
Bodekull (Karlshamn). 1600-t:s s. del. H . 125, B . 89. 

Epitafium över kyrkoherden Matz Jörgensson Kock, pastor i Hällaryd 1642, 
d. 1677 o. hustru Karin von der Wette, d. 1693, samt 12 söner och 4 döttrar.l 

1 Om epitafiet heter det i VIS.PHOT. 1879, att det visar 16 barn, av v ilka 7 blivit kyrkoherdar i Lunds 
stift, n ämligen i Tving, Hällaryd, Mörrum, Mjällby, ö. Ljungby, \ Vadensjö och Öfraby. Både son och 
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Fig. 30. Interiör mot orgeln. 
Inneres gcgcn die Orgel. - Interior towards the organ. 

Oljemålning på duk inom skulpterad, grönmålad ram. Nedtill å ramen är fästad en 
dödsängel, bärande ett timglas och vilande å en dödskalle; det nu försvunna krönet å 
ramen bestod enligt Vrs.PROT 1870 av >>lifvets engel, som i jublande segerfröjd fram-

sonson voro här klockare, och en av den sistnämndes döttrar blev gift till Kopprarp med en bonde 
som också var klockare. Dennes dotters sonson är nu levande hemmansägaren Ola P etersson i Kopp-
rarp. E n av prosten Kocks döttrar, Öllegård, var gift med den hatade s. k. »13lekingskungen», Blasius 
König, vilken såsom befallningsman över Blekinge sedan 1675 gick hårt fram mot snapphanarna i dessa 
trakt er. - Då gamla kyrkan n edrevs, blev därvarande likkällaren rubbad, men alla kistor och ben lagda 
i en gemensam grav. En meddelare säger h ärom: »Liken voro fö rvarade i humbla, så att svepningen 
förvarats temligen väl, men påståendet att de voro balsamerade saknar all grund. Endast ett guld-
smycke jemte en silkesnodd anträffades. Det var sannolikt ett corsettsnöre. Likaledes ett monogram af 
J akob Matsson Koch af guldbleck. E nligt den ledning jag kunnat få af en gammal kyrkobok h a lik-
kistorna inneslutit den förgängliga delen af generalskan Rennerfelt, Befallningsman H åkansson i Mara, 
slottspastorn i Carlshamn Coccii två små barn, Presten Stob::eus, ' Vindelius och sannolikt äfven Wankif, 
jemte deras anhöriga. När kyrkogården blir planerad, skall jag ombesörja en minnesst en att läggas 
öfver den vida Grafven vid nya kyrkans n ordväs tra hörn så att benen ej hädanefter komma att rubbas. •> 

- Vilken sten , som härmed avses, är nu ovisst. I RAK. för 1875 ä r upptagen en post på 9 rdr rmt för 
grävning till 13 »i gamla kyrkan varande lik». 
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Fig. 31. Dopfunt. 1600-t:s mitt. 
Taufstein. Mitte des 17..Jahrh . - Baptismal font. 

lVIiddle of the 17th century. 

springer ur ett krossadt snäckskal». S. å . 
omtalas, att pyramiderna å epitafiet snart 
vore fördärvade. H. 98, B. 95. 

Epitafium av ek till minne av Olof 
Hansson i Matvik, d. 1662. Oljemålning på 
trä, visande överst Kristus som världs-
domare, omgiven av evangelistsymbolerna 
och änglar. Därunder en starkt utnött 
inskr. i guld på ekens naturliga färg. Fram-
till är epitafiet svagt buktat, baktill plant. 
Ramen förkommen. H. 94, B. 75. - År 
1878 förvarades epitafiet i ö. tornkamma-
ren. I lNv. 1830 heter det, att dess inskrift 
är utsliten; genom tvättning kan dock fås 
fram följande (parenteserna äro komplette-
ringar): >>GUD TILL JERE : DENNE KIRKE TILL 
(PRY)DELSE SAMPT DEN ERLIGE (PEI?) NU 
SALIG MAND OLUF HANSON I MADUIG SOM I 
MANGE AAR VAR KIRKEVERGER HER PAA 
STEDEN OC DflD(E) AO 1662 DEN 17 AUGUSTI 
TIL 1-IUKOMMELSE HAFUER DEN S. MANDS 
S/ fJN1 PEDER OLUFSONS MADUIG MED SIN 
HUSTRU. KIRSTINE MATZDATTER LADET BE-
KAASTE OC OPRETTE DENNE TAFLE>). 

Votivskepp av trä i form av en fre-
gatt. Restaurerat 1915 av sjökaptenen Carl 
Larsson i Karlshamn samt renoverat 1925. 

Kista av trä, svartmålad och järnbe-
slagen. H. 116. Trol. den, som förfärdiga-
des 1686. \ 

Kristian IV:s bibel.- Karl XII:s bibel i skinnband av 1798 med knäppen. 
Ett år 1665 omtalat sigill av silver är förkommet. 
Stora klockan omgjuten 1724 i Asarum av Eric Brunn och Andreas Wetterholtz 

från Malmö. H . 90, Diam. 113. Den hade tidigare omgjutits 1708, 1701 och 1692. 
Lilla klockan gjuten 1877. 

1 En annan son, Hans Olufsen Madvig, vilken omkr. 1677 förlorade Matviks gård och all sin 
egendom på grund av sin trohet mot Danmark, flydde liksom många likasinnade till Bornholm, 
där han var Siwvrider 1681- 1701. CARL ANTHONI KoFOED, Familien Madvig. Bornholmske Sam-
linger 1918, s. I ff. 
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SAMMANFATTNING 

I. E n k yrka, bestående av rektangulärt lång-
hus och lägre och smalare, rakavslutat kor, upp-
föres, tro!. på 1200-t. 

II. Dopfunt och dopfat, 1600-t:s mitt och 
sen. del. 

III. En sakristia tillbygges 1774. Ett vapen-
hus fanns i s. 

IV. K yrkan rives, och ny k yrka uppföres, 
1876-1878. 

V. Restaurering 1925. 

ZUSAMMENFASSUNG 

I. \Vahrsch einlich im 13. J ahrhundcrt wurde 
rine Kirche erbaut, die aus einem rechteckigcn 
L nngschiff sowie einem niedrigeren und schma-
lcren, gerade ab schliessenden Char bestand. 

II. Taufbecken und Taufschiissel st ammen 
aus der Mitte und dem Ende des 17. Jahr-
hunderts. 

III. 1774 wurde eine Sakristei angebaut. An 
der Siidscite war eine Vorhalle. 

IV. In den Jahren 1876- 1878 wurde die 
Kirche abgerissen und eine neue Kirche erbaut. 

V. 1925 wurdc diesc Kirche rcst auricrt. 

SUMMAR Y 

I. ,\ church consisting of a rectangular navc 
Fig. 32. Samma dopfunt som fig. 31.and a lower and narrower chancel ending with D erselbe Ta ufstein wie Fig. 31. 

a straight wall was crected, presurnably in the The same b a ptisma l fant as fig. 3 1. 
13 th Century. 

II. A baptismal fant and christening bowl, middle and late 17th Cen tury. 
III. A sacristy was added in 1774. There was a porch in the south. 
IV. The church was demolishen and a new church erected. 1876- 1878. 
V. R estared in 1925. 



Fig. 33. Exteriör från s.v. 
Aussercs von Slidwesten. - Exterior from the south-west. 

ÅRYDS KYRKOR 
TRYCKTA K.'-LLOR: J . C. LIN~ERHJELM, Bref under n ya resor i Sverige, Stockholm 1806, s. 5. 

SJöuonG II, sid. 327. 
HANDsKRIVNA KÄLLOR OCH AVBILD~INGSSAMLINGAn: K. B.: CRONHOL)l, s. 358; GYNTHEB 

- A. T. A.: INv. 1830. - B . ST.: R itning till n y k yrka, gill. 1870; förslag till förändring av altaret, gill. 
1913; förslag till förändring av predikstol, gill. 1915; förslag till dekorering i k yrkan av O. HöKEnuEnr. 
1915; förslag till värm eledning 1929. 

K YRK ANS ARKIVALIER: RÄK. 1662- nu, ST.-PROT. 1818- nu; VIS.-PROT. 1855-nu. 

KYRKOGÅRD Kyrkogården (fig. 34) utvidgades mot n. 1918. Dess gråstensmur var 1665 delvis 
avtäckt med sten (?) samt 1704 med tjärat trätak. 1878 omlades muren. 1665 funnos 
tvenne överbyggda träportar i resp. s. och n., vilka 1793 bekläddes med ekspån. På 
stenstolparna voro 1825 placerade prydnadskulor av t rä. 1870 inköptes de nuvarande 
järngrindarna från Örmo bruk för 40 rdr. 

P å kyrkogården stod intill gamla kyrkans rivning en klockstap el av trä, som repa-
rerades 1664. - Utanför s. muren fanns 1665 ett kyrk sta ll. - Inbyggd i n. muren 
är kyrkans b o d av rödfärgat trä. 
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o"' 20 >o ;o }OM 

En pestkyrkogård invigdes 1834.  
Åryds gamla kyrka, som troligen var helgad åt den hel. Ursula (se nedan), kan A11Yos GAMLA  

nödtorftigt rekonstrueras genom upplysningar i RÄK. Yttermurarna voro vitput- KYnKA 

sade, yttertaket täckt med spån och tjärat, koret (>>sånghus>>) var dock 1698- 99 
täckt med tegel. - 1665 funnos tre fönster, troligen två i långhuset och ett i korets 
s. mur (i n . fanns intet). 1683 upptogs ett fönster, 1801 ett i n. och 1774 ett i ö. ga-
veln. Troligen fanns endast en dörr på långhusets s. sida. - Invändigt voro murarna 
vitputsade. 1775 målades >>gardiner>> omkring korfönstret. Innertaket utgjordes av ett 
platt trätak med synliga bjälkar. Det vitmålades 1830. 

Om interiören skriver LINNERH IELM 1803, att >>Choret är en särskilt utbyggnad, och 
utgör här likasom på flera andra ställen, ett frånskildt rum, eller 
en ob ehaglig fördjupning>>. 

Denna kyrka med rektangulärt långhus samt lägre och sma-
lare, rakt avslutat kor, torde, då Åryd nämnes såsom egen 
socken under medeltiden, möjligen ha tillkommit under 1200-talet. 

Obekant när hade vid kyrkans s. del uppförts ett vap enhus, 
troligen i korsvirke samt täckt med t egel. 1706 uppfördes ett 
nytt vapenhus av tegel, även detta tegeltäckt. 

År 1770 tillbyggdes kyrkan m ed en sakristia i n. Kyrkoher-
elen N. Windelius reser till Karlskrona i kyrkans ärenden, tro- F ig. 34. situationsplan.

Lagcplan. - Plan o[ s ilua
ligen för upphandling av materialier, och till arkitekten J. G. tion.  

Steuer1 i Karlskrona utbet alas 8 dlr smt >>för Kyrkorituingens  
öfwerseende>>. Grå kalk inköpes från Öland. - Som byggmästare anställdes murmästaren  
Braune. Under arbetet inträffade ett missöde, varom det het er i R.\.K. 1770: >>Till mur- 
mästaren Braune för norra murens i Choret uprättande, som föll neder, då dörren  
till sakristian skulle utbrytas, eft er öfwerenskommelse med församlingen->> 170 dlr smt.  
Påfölj ande år, när kyrkan skulle rappas, rasade korets sydöstra hörn. Detta uppfördes  
ånyo av murmästaren Braune. Sakristian var troligen uppförd av gråsten och t egel.  
1787 bekläddes sakristidörren med järnplåt.  

Aren 1870- 73 uppfördes den nya kyrkan, och den gamla raserades. 2 

Altarprydnaden utgjordes av ett medeltida altarsk å p, tidigast omtalat 1665 i GA.:\'ILA 

KYflKANShv. såsom >>En liden altartaffle med gammel oc formaalet Bilt Verck>>. Enligt CRONHOLM 
1:--ii\EDN !NG 

visade det »idel helgons Bilder, och i högsta rummet S. Ursula bild med dessa orden: 
Ora pro nobis Sancta Ursula; eller bed för oss hel. Ursula. >> 1830 förvarades altarskåpet i 
sakristian och berättas då jämte >>några små bilden> även visat en Mariafigur samt inskr. 
>>Sancta Maria! Ora pro nobis>> . V1s.-PROT. 1870 omtalar, att skåpet, sedan det pla-

1 Löjtnant-mckanikus JoH AN GEO RG STEUER, d. ~' !, 1774; verksam i K arlskrona såsom stadsarki-
t ekt och vid K. flottans varv. ' V!LLIAM ANDERSO:"', Karlskrona, L und 1930, s. 51 o. 145. 

0 Vid gamla kyrkans rasering 1873 anträffades bl. a. två flintyxor, a v vilka den ena låg tätt invid 
grundmuren. CARL WmLING: Lunds domk yrkas grund. Aarboger f. Nord. Oldkyndighed 1895, s. 216. 
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F ig. 35. Plan. 
Grundriss. - Plan. 
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Fig. 36. Interiör mot ö.  
Inneres gegen Oslcn . - Interior townrds t he east.  

.~.f-
· ~·••• 

Fig. 37. Interiör mot v .  
Inneres gcgen "Vesten. - Interior towards the west.  
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F ig. 38. Cuppa till dopfunt. 1200-t:s förra hälft. 
l:lecken eines Tmtfs teins . 1. J-l ä lft e des 13. Jalu·h. 

Upper pnrt of n ·baptism nl font. Enrly 13th century. 

cerats i klockstapeln, där >>blifvit före-
mål för antiqvitetsälskares handgrip-
liga tillgörande, så att den nu är för-
störd>>. 

LI NNERHIELM omtalar 1803 en nu 
försvunnen altartavla med >>Frälsaren 
på korset, och Maria Magdalena vid 
dess fötter, är så klent målad som kom-
ponerad>>. 

År 1665 omtalas pr edikstol e n så-
som mycket förfallen, och 1671 utbe-
talas till en bildhuggare 80 dir smt för 
en ny med reliefer av de fyra evange-
listerna. (INv. 1830.) 

Bänkarna voro 1665 nya, >>pannelede med dörre forn>. 1771 förfärdigas nya. 
1665 fanns en stor, vacker, panelad skriftstoL 

En på pelare vilande läktar e >>med maler Verck>> fanns 1665. 1776 uppfördes en nY 
läktare. 

Om de lösa inventarierna, se under nya kyrkan. 
NUVAnANDE R edan på 1860-talet hade årligen sammanskott gjorts för uppförande av en ny kyrka. 

KYBKO 1870 honoreras byggmästaren Bergström för den nya kyrkans ritning med 50 rdr, och BYG(;NAO 
byggnadsarbetet tog sin början. Det fortgick de följande åren, varpå invigningen skedde 
1873 den 2/ 11• Inre renovering och ommålning skedde 1915. 

Kyrkan är uppförd i >>nyromansk stil» av gråsten med tegel till dörr- och föns-
t eromfattningar. GråstenssockeL Yttermurarna spritputsade, avfärgade i gult m ed vita, 
slätputsade fönster- och dörromfattningar. Rundbågsfris och profilerad, dragen list. -
Å tornets v. mur årtalet 1872 i svartmålat järn (?). Gulmålade, kopplade ljudluckor. Den 
8-sidiga tornhuven är klädd med svartmålad plåt och krönes av glob och kors. Ytter-
taket f. ö. klätt med rödmålad plåt. Golv av cement, i sakristian bräder. - Inv ä ndigt 
äro murarna putsade gulvita med panel i grågrön marmorering och förgyllnin g. Taket 
brutet, vitmålat. - Fönster- och dörromfattningar samt triumfbågen äro försedda med 
ornamental ornering i grått och guld. I absidens valv gyllene solstrålar, utgående frå n 
en stjärnbeströdd himmel. Nuvarande målning från 1930. Absiden är avskrankad till 
sakristia. 

Kyrkan uppvärm es sedan 1930 genom värmeledning, tidigare av järnkamin. 
t NnEoK t :-:r. Altarbord, altarring, skrank mot sakristian med tvenne dörrar, pr e dikstol, 

J N~~,1~ ~ön~'~ l öppna bänkar, läkt a r e i v.; dopfunt och numm ertavlor äro utförda i modernt1 1 
snickeriarbete, målade i blågrönt och delvis förgyllda. Altarprydnad e n (fig. 36) 
utgöres av en olj emålning på duk, signerad >>JOSEF SVANLUND FIRENZE M CMXI>>, omgi-
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Fig. 39. Mässh ake. 1/56. 
illessgcwand. 1756. - Chasuble. 1756. 

v en av en bred, i blågrönt m ålad ram, 
krönt av ett förgyllt kors. P å m å lningen 
ses den uppståndne Kristus skrida fram 
mot en knäböjande krigare, en ärkeängel 
vidrör krigarens rygg m ed ett svärd. 

Kyrkan har ägt en dopfunt av got-
ländsk (?) kalksten, av vilken numera en-
dast den rundbågigt godronnerade sk ålen 
(fig. 38) är b evarad. 1200-talets förra hä lft. 
D ep. i Historiska Museet i Lund. -- Dop-
f a t av m ässing, diam. 59. 

Vinka nna av tenn, defekt. Å ha ndtaget 
en slinga, å lockets undersida ett Kristus-
huv ud , a llt i r elief. I bottnen ä r fästad 
e n medaljong, visande ett krucifix m ed 
l\Jaria och Johannes. U rsprunglig H . c:a 36. 
Funnen vid grävning på ky rkogården, nu 
i B. M. 1300-t:s mitt. 

Två lju skronor av mässing m. 16ljus-
armar i 2 kretsar. Inskr.: l) >>FÖR FÄRDIGAT 
AF ANDREAS BERGGREN. I CARLSHAMN GIF-
WIT TILL GUDS ÄRA. OCH DES HUS PRYDNAD 
UTIJ ÅRY KYRKA SAMT FÖRSAMLINGEN TILL 
~ÖIIE AF IÖNS. SANDBERG. A:O l 7 59 . DEN 
18 NOVEMBER. >> H. 120. 2) »DENNA. LI US-
CRONA. ÄR. SI<Ir\.NGT. AF. WÄLFÖRSTÅNDIGE. NÄMN DEMANNEN. JÖNS. PERSON. OCH. DES. 
I-I USTRU. KERSTIN. OLAS. DOTTER. IFRÅN . TÖRNERY. VP. HÄNGD. DEN. 17. AVGVSVTI: 
1780. FÖRFÄRDIGAD. AF. A: B: G: I CARLSHAMN . RENJORD. DEN. 14. AUGUSTI. 18 47. AF. 
o. M. ESPERLUND I CARLSHAMN .>> Mästare var alltså Andreas B erggren. H. 130. -
Ljuskrona 	av glas med blå sk ål å stammen. 8 ljuspipor. Omnämnd 1835. H . 120. 

Ljusstaka r, ett par, av malm( = den av 1602 i Hjortsberga ). H. 37. 
Antependium av röd sammet med guldgaloner, tvenne vapen och inskr.: >>s . I< OHL-

117 56 AW EW ME>> i guldbroderi. L. 256, B . 93. 
Mässhake av gredelin sammet (fig. 39), kantad m ed guldgalon. Framtill krucifix 

m ed årtalet 1756, baktill strålande sol. Troligen skänkt 1756 av familj en Wästfelt å Eriks-

1 Troligen en gåva från ägaren till säteriet Eriksberg (Mara), ägt fn:m 1725 av m edlemmar av ätten 
W ästfelt sam t 1779- 1801 av excellensen, greve Erik Ruuth till E riksberg, f. 1746, d. 1820, vilken gav 
gården dess nuv. namn samt företo g n yodlingar, anlade tegelbruk m. m . jämte skeppsvarv för egna 
fartyg. - En murad grav för forn a ägare t ill Eriksberg lärer finnas i no. under nuvarande koret. 
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bergs gård. Mässhaken renoverades 1920 av firman L. Graaf i Stockholm. Tidigare var 
sammeten purpurröd, bredden och höjden större, avslutningen framtill mera rundad och 
årtalet flankerade korset. H . 117. Till denna höra t venne vapen. --- 1665 fanns en 
mässhake med >>stoppet och balldyet Crucifix bag paa>>. 1700-1702 inköptes en ny 
mässhake av brun, blommerad sammet med silvergaloner och bakt ill krucifix i guld . 
Nu förkommen. 

En gravste n av kalksten över Pher Pherson 1712 och hustru Marna Ohlsdotter 
1719ligger som flisa utanför ö. kyrkogårdsgrinden. B. 123. 

Förkomna äro ett epita fium över en löjtnant Wästfelt, en v ä rja till d:o, ett målat 
krucifix inom ram samt ett si g ill av silver. 1872 såldes inventarier till ett värde av 
kr. 561: 64. 

storklo ck a n enl. inskr. skänkt av Karl XI till Trefaldighets (Tyska) kyrkan i 
Karlskrona, varifrån den inköptes till Åryd 1872. Omgjuten 1880 i Stockholm. H . 
95. - Lillklo ck a n med inskr.: >>ME FECIT. CLAVS. VAM. DAM. ANNO. 165 0. SOLI. D"EO. 
GLORIA.>>H. 80. Diam. 90. - Claus van Dam, vilken en!. inskr. på klockan i P etrikirke i 
K öpenhamn var >>von H amburg biirtig>>, blev 17/ 5 1639 R otget er vid K öpenhamns gjut -
hus och verkade där till sin död 31/ 7 1655. I Sturkö kyrka i Östra härad har även funnits 
en av honom gjuten klocka (Sv. K., Blekinge, bd I, s. 116). 

SAMMANFAT T?\ ING 

I. K yrka m ed rekta ngulärt lån ghus samt lägre och sm alare, rakavslu tat kor. Tro!. 1200-t. Till 
denna kyrka h ar h ört en dopfunt med rundbågigt godronnerad cuppa (Jig. 38). 

II. Vid obekant tidpunkt tillbyggdes ett vapenhus i s. 
III. Vapenhuset förnyas i t egel 1706. 1770 bygges sakristia i n. Under 1700-t. tillkom ma vidan; 

textilier och lj usredskap. 
IV. Åren 1870-73 uppföres n y kyrka, och den gamla r aseras . I huvudsak sam tida inredning. 
V. R estaurering 1914- 15, varvid en ny altartavla uppsattes. 
VI. N y resta urering 1930. 

ZUSAMMENFASSUNG 

I. Kirche mit rechteckigem Langschiff sowie niedrigerem und schmalerem , geradc abschliessendem 
Chor. W ahrscheinlich aus dem 13. J ahrhundert. Zu dieser Kirchc gehörte ein Taufbecken mit godro-
nierter Cuppa (Fig. 38). 

II. Zu einem unbekannten Zeitpunkt wurde eine Vorhalle im Siiden angebaut. 
III. 1706 wurde eine neue Vorhalle aus Ziegel errichtet. 1770 wurde eine Sakristei an der Nord-

seite erbaut. Während des 18. Jahrhunderts kamcn ferner Textilien und Beleuchtungskör per hinzu. 
IV. 1870- 1873 wurde eine neue Kirche errichtet und die alle abgerissen. Die Einrichtung stamrot 

hauptsächlich aus der gleichen Zeit. 
V. Restaurierung 1914- 15, wobei das alte Alta rgemälde durch cin neues ersetzt wurde. 
VI. Neue R estaurierung 1930, 
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SUMMAR Y 

I. A church with a rectangular nave and a lowcr and narrower chanccl ending with a straight 
wall. Presurnably 13th Century. To this church there pertained a baptismal font with a coping 
decora ted in round-arehed style. (F ig. 38.) 

II. At an unknown dat e a porch was built in the south. 
III. The porch was rebuilt of brick in 1706. In 1770 a sacrist y was built in the north. 

During the 18th Century t extiles and Jighting arrangements were added . 
IV. In the years 1870- 73 a new church was erected and the old one pulled down. The 

fittings were contemporary on the whole. 
V. Rest ored in 1914- 15, when a new a ltar piece was hung up. 
VI. Rest ored again in Hl30. 

4. Svcriaes kyrkor. Blekinge Il. 



Fig. 40. Exteriör frå n s. v .  
Äusseres von Slidwesten. - Exterior from the south-west.  

ASARUMS KYRKA 

TRYCKTA KÄLLOR: BRUNIUS, s. 665 . Mi.itzell, S. 32 ff, m. avb . av sigill. 

H A::>; DSK RIV N A KÄLLOR OCH AVB I L D K f N G SS A M L l N G A R: CRONHOLM, S. 344; -·- A . T. A. 
Beskr. 1830. - B. ST.: 1 plan och reparationsförslag av Axel Lindegren, gill. 1911. - L ANDSKYRKOH. 
- U. B.: Av b . i t opogr. planschsaml. Dickinge n :r 42286. - R. A.: Ö. l. A:s skrivelser ritning 
1788. 

KYRKANS ARK !'l ALlER : RAK. från 1662. - VIS. -PHOT. från 1742. - Kn.-PROT. från 1788. 

Enligt sägnen har byn Asarum fått sitt n amn av, att jättar •>asade •> timret till den första 
!< yrkan bort från en väg, där •> jättestenar»· nu st å, upp till backen, där kyrkan är belägen.! 

E nli gt vad avlidne riksdagsman Lars iVIånsson i Tra nemåla (jfr s. 66) berättat för omkr. 40 
å r sedan , var kyrkan uppförd år 8 (!) av några förföljda personer, v ilka börj at uppföra ett litet 
•st enkummel> p å den nuvarande pl a tsen . Den allmänna sägnen, att man lät ett p ar tvillin goxar 
draga en sten, och där denna föll av lasset bygga kyrkan, förekommer även här. Stenen st år nu 
invid prästgården och kallas Kyrk s tenen.2 - En berömd off e rkälla (fig. 55) finn es n ära ky rkan." 

l Folktro ock sägner från skilda landskap av EvA WIGSTRÖM i Svenska Landsmålen VIII, 3, s. 169. 
2 :Meddelat 1919 17 j10 av avlidne kyrkovaktmästaren, byggmästare S. B. Zander i Asarum. 
3 ANDERSO;'\', Bl ekingebilder S. 104 f. 
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Fig. 41. situationsplan. 
Lageplan. - Plan of situation. 

Asarums kyrka är belägen i den sköna dalen med samma namn. Järnvägs- KYRKOGÅRD 

linjen Karlshamn- Vislanda går tvärs igenom kyrkogårdsområdet. V. om skenorna 
ligger den nyare delen, (utvidgning 1900 och 1924) inhägnad av hagtornshäck. Utan-
för denna i s. en likvagnsbod av gråmålade bräder. Kyrkogårdens äldre, ö. del, 
(fig. 41) begränsas i v. av häck, eljest av gråsten i kallmur. Mot ö. gränsar muren 
intill den stadsliknande bygatan - landsvägen till Karlshamn. Ö. om denna står 
klockstapeln, (se nedan). Kyrkogårdsmuren omtalas 1665 såsom avtäckt med 
tegel; följande år får den brädtak, sannolikt tjärat (omnämnt 1738). Till kyrkogården 
leda gjutna järngrindar inom stenstolpar. 1665 omnämnas tre luckor: i v., s. 
och n. samt en p ort. Denna, som alltså måste ha legat i ö. mot stora landsvägen, 
har troligen varit högre uppmurad än kyrkogårdsmuren. Den rappas och spåntäckes 
1738, 1744 vitmenas den ånyo och täckes med 60 järnplåtar. Möjligen försvann den 
1865, vilket år RÄK. omnämna inköp av tvenne portstolpar. 

År 1665 omtalas en nu försvunnen sädeslada av trä. Den stod >morden til op i 
Muren, och er nu öde>>. - 1732 apterades ett tidigare för omgjutning av en klocka 
uppfört gjuthus till bårhus (jfr s. 64); 1708 inköpes timmer till ett benhus. 1752 
uppsättes ett nytt benhus. Båda numera försvunna. 

Klockstapeln (fig. 42) reser sig på ett backkrön s.o. om kyrkogården. Den är in-KLocKsTAPEL 
klädd med liggande bräder, spåntäckt, rödfärgad och tjärad, krönt av en rödfärgad 
lanternin, i vilken äro upptagna 4 grönmålade ljudluckor. Däröver en huv med spira, 
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krönt av en flöj el med årtalet 1740. - stapeln nämnes 
tidigast 1665; då omtalas dess >>fyra spirkrönta gavlar>>. 
sitt ursprungliga skick var den alltså lik stapeln i Edestad 
(Sv. K., Blekinge, bd J, fig. 304) . 1681 täckes den med 
bräder av ek samt repareras på nytt 1740. 

Den korsformade, tornlösa kyrkan tillkom i huvudsak 
under loppet av 1700-t. genom successiva utvidgningar av 
en äldre kärna. Materialet är gråsten och t egel, fasaderna 
vita, slätputsade. Sockel av cement. V. gaveln är indelad 
av tvenne tunna pilastrar. Däröver i järnankare i gavel-
frontonen årtalet 1799. Även ö. gaveln har t idigare varit 
lika behandlad (se nedan) . Rundbågiga ingångar med 
brunmålade dörrar. Golvet i långhuset av Ölandsflis (1714 
inköptes Ölandssten) och äldre gravstenar; i bänkkvarteren 
och koret bräder. I n n e r v ä g g a r n a slätputsade och vit-
menade (senaste puts från 1912) med enkel dekoration 
kring fönstren samt fris i gult och rödbrunt. Profilerad 
taklist. Korsmittens takdekoration med en stjärna i hjäs-
san i gult, blått, rött och guld enligt Axel Lindegrens rit-
ning 1910. Yttertaket är av svartmålad järnplåt . (Sc 
i övr. fig. 40 och 46- 47.) 

ÄLDRE TILL- Den ursprungliga gråstenskyrkan, vars plan är 
STÅND 

','',,, 

y-----
' ' ·: ;: 

l<änd genom en i R. A. förvarad ritning av år 1788 (fig. 
45), bestod av ett rektangulärt långhus med lägre och 
smalare, absidförsett kor. Till denna funnos 1665 3 stora 
och ett litet fönster i s., ett stort i n . och ett litet i v. 
gaveln. Dörrar torde ha funnits i n . .och s. i långhusets v. 
del. Någon korportal omtalas ej . Utvändigt voro murarna 
vitputsade. Till det inre var kyrkan 1665 välvd, troligen 
med t egel. 1676 inköptes 2 000 tegel till >>hwalfwet öfwer 
altaret» och murmästaren >>muradhe hwalfwet up å nyo>>. 

-ro,.,,. På vinden till prästgårdens arrendatorsbostad finnas info-
Fig. 42. Klockstapeln. gade i taket ett antal bräder, som möjligen under en tidi-

Der Glockenturm. 
The belfry. gare period tjänat som innertak i kyrkan. Bräderna äro 

ornerade med målning: vita akantusslingor med svarta 
konturer, några slingor ljusblå med svarta konturer på röd botten; vissa omålade 
avbrott, 10- 11 cm breda, synas angiva plats för bärbjälkar och tyda alltså på ett 
platt trätak (fig. 44). Sparrarna å denna vind ha samma mått och utgöra möjligen de 
forna bindbjälkarna. Golvet var lagt med tegel (omtalat 1665). Yttertaket var 
t egeltäckt. 



53ASARUMS KYRKA 

Fl 

~4: : \!i lllf llllllliJJJ~ 
~ 
~ 
~ n
~ 

r® ~ ~////~////-a~///~////-h.~ 
r'-

[~ e. -Q;J!!!!I!!!!!D 

~ ~§ .c-----, 
~=~~E l 

~ l 
FN l[J l @J Il 1' llt!:J] C4 <=>l~ ]i" lll 

lS_ ~ 

~~ •r---·-' ~LE~~~~ ~!Gt~t:: Ii 
V/////1: ~//~X ~ ><Y/////A==f'//Yv~ 

>l' le: ~ 

~l 
~n 
~ill195 

fSg ON 
!ii i f til li iim! llillllillill. 

XXX\ _JlO(X ~ 

w 

~~ 

~~ 

~ 
~ ~ 

Fig. 43. P lan. 
Grundriss. - P lan. 

Planformen tyder på att den äldsta kyrkan tillkommit under 1100-t . eller början s ENARE FöR

af 1200-t. År 1697 började den utvidgas mot n. RÄK. lämna ingen klarhet om om- ANDRINGAR 

fånget för arbetet. Att döma av 1788 års ritning har det emellertid omfattat en 
stor korsarm av ungefär samma bredd som långhusets längd. Arbetet börjades 1697. 
Som material användes huvudsakligen t egel. 1699 omlades kyrkans golv. 1700 om-
talas, att kyrkan kontrakterat med murmästaren Esbjörn Håkansson och timmer-
mannen H ans Olsson, att de för en summa av 500:26 dir smt skulle utföra ut-
vidgningsarbetet. Genom murmästarens långvariga sjukdom hade detta dock för-
dröjts. Nu åtog sig murmästaren Johan Pfeifer att för 130 dir smt utföra det reste-
rande. Väggarna vitades, varjämte det heter, att Pfeifer >>stoferat hörnen, och kring 
fönster och dörrar med blå färg>>. Härmed avses interiören. Golvet i den nya kors-

4* 
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Fig. 44. Dräda med akantusslingor, tro!. tillhörande ett äldre innertak i kyrkan.  
Brett mit .-\kanthusschlingen, vermutlich Teilstlick einer älteren bernalten Decke in der Kirche.  

Board with arabesques of acanthus, probably b elonging to an older ceiling. 

armen inlades 1706, och först 1708 inköptes koppar till takrännorna mellan >>Nya och 
gambl: Kyrckiam. 

Åren 1749-1750 utfördes ånyo ett stort utvidgningsarbete. Dessa år utbyggdes en 
korsarm i söder motsvarade den äldre norra korsarmen. Kyrkaräkenskaperna med-
dela, att det gamla murvalvet nedtogs. Ett nytt valv av bräder uppfördes. 1750 
omtalas nio stora fönster. I gavelfältet insattes samma år två stora järnankare, 
>>formerade .efter hr Probstens namn» E A T >>som murades fast öfwer åhrtalets ankare>>. 
1754 uppsattes takrännor av bly. 1765 fullbordades golvläggningen med Ölandssten, 
1768 pålades nytt tegeltak. 

Under åren 1797-1800 företogs ånyo en stor utvidgning, denna gång mot v. och ö. 
så att den nuvarande korsformiga planen uppstod. Samtidigt inreddes den nuvarande 
källaren under koret. 1823 inlades golv av bräder i koret, och stengolvet i långhuset 
omlades. 1836 täcktes yttertaket med plåt. s lutligen undergick kyrkan under åren 
1911-12 en inre restaurering enligt förslag av Axel Lindegren. Härvid tillkom bl. 
a. elektrisk belysningsanordning. 

Redan före 1665 fanns ett vapenhus i s., material okänt, kanske trä, kanske ett en-
kelt vindfång, vilket måste ha rivits då s. korsarmen uppfördes 1749-'-50. Ett vapen-
hus i n. omtalas 1764, därmed avses troligen också ett oansenligt vindfång av trä utan-
för n. korsarmen eller korsarmen själv. 

En sakristia omtalas 1754, då den förses med nytt skåp, brädgolv och bänkar. 
1770 uppsättes där ännu ett skåp. Var denna sakristia varit belägen, är ovisst; möj-
ligen var den inrymd i någon av korsarmarna, ty 1866 påpekade biskopen vid visita-
tion behovet av en sakristia, varpå den nuvarande uppfördes 1868 efter förebild från 
Karlshamns kyrka. Den ansluter sig omedelbart intill koret i östra korsarmen, fönstren 
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Fig. 45. Asarums kyrka enligt ombyggnadsförslag av år 1788. R. A. 
Die Kirche zu Asarum nach einem Umbauentwurl von 1788.  

Asarum church according to a rebuilding project in 1788.  
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F ig. 46. Interiör m ot ö. 
Inneres gegen Osten. - Interior townrds the eas t. 

rundbågiga med svartmålade träspröjsar, raktäckt, i ekfärg målad dörr, platt, vitat 
trätak, gråmålade, slätputsade väggar. 

Kyrkan upp värmes genom värmeledning, införd 1911- 1912, t idigare järnkaminer. 
I:o-:nEox i:-o;c. A ltarbor d av trä, gråmålat. Den vid restaureringen 1911- 12 något förminskade 

1 :,:-~~-~,~~;~R altarringen är marmorerad. 
Altartavl a n (fig. 49), föreställande Korsfästelsen, är målad i olja på duk av Bengt 

Kordenberg 1866 i anslutning till P. P. Rubens' målning )>Kristus på korseb>, av 1620, 
i museet i Antwerpen, samt inköpt för 600 Rdr. Den infattas av en kolonnställning 
med gavel av trä i grå och rödbrun marmorering. - Rubens våldsamma, patetiska 
skildring har i Nordenbergs omtolkning mildrats till samma idylliska lugn som i mäs-
tarens genretavlor med motiv från hemsocknen Jämshög och med samma troskyldiga 
människotyper. 

År 1665 omnämnes altaret som )>et gammelt Altar grundmurab> med )>en gammel 
Altertaffle, som kand slaais tilsammen)>, alltså ett medeltida a lta rskåp, vilket nu är 
försvunnet. 1758 uppmurades altaret med t egel och gråsten samt försågs med träbord. 
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Fig. 47. Interiör mot v.  
Inneres gegen " ' esten. - Interior towards the west.  

Därvid eller något förr tillkom en altartavla med en framställning av nattvarden. 
Altartavlan torde ha omgivits av en arkitektonisk uppställning, ty 1754 omnämnes bland 
utgiftsposterna >>för altaretaflan och åtskilliga tillhörande stycken af bilthuggeri>>. Nå-
gon sådan är icke bibehållen, men väl en Kristi uppståndelse, enligt inskr. av Johan 
Lundberg, skänkt av handelsmannen i Karlshamn Johan Ahlström. Oljemålning på 
duk, 1700-t. H. 120, B. 92. 

År 1813 skänkte kommerserådet Duwell1 på Gustafsborg vid Karlshamn en alta r-
tavla (fig. 48), vilken smyckade platsen till 1866. Den visade Kristi himmelsfärd, 
oljemålning på duk av Per Hörberg.2 Figurerna på marken i grågrönt och brunt, Kris-
tus i ljusblå och rosa draperier mot gul sky. Restaurerad 1925. 

Ett nu försvunnet krucifix av okänd ålder reparerades 1800. 

1 Brukspatronen PETER FREDRIK DuwELL, 1749- 1825, ägare av Gustafsborg v id Karlshamn; 
bekant gustavian, donator och välgörare. A1'DERSOK, Blekingebilder, s. 100 ff. 

2 F. 1746, d. 1816, utförde ett stort ant al altartavlor för kyrkor i företrädesvis Småland och Östergöt-
land. BENGT CNATTINGIUS, Per Hörberg, Sthlm 1937. 
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Fig. 48. Altartavla av Per Hörberg. 1813. 
Altargem ä lde von Per H örberg. 1813.  

Altar-piece by Per H örberg. 1813 .  

Predikstol av vitmålat och förgyllt trä, av 1876, stödpelaren och baldakinen 1911 
-12 enl. ritning av Axel Lindegren. - 1665 fanns >>En Velarbeydet Prredikestohl aff 
Snedkerverck, uden nogen Staffering>>. När den målades är okänt; 1754 blev den reno-



59 ASAR UMS KYRKA 

Fig. 49. Altartavla av Bengt Nordenberg. 1866. 
Altargemälde von Bengt Nordenberg. 1866.  

Altar piece by Bengt Nordenberg. 1866.  

verad och försågs med baldakin. Av predikstolen äro numera endast bevarade tvenne 
rester av korgens fyllningar, skulpterade i beslagsstil från 1500-t:s slut eller omkring 
ar 1600 med målning i grönt, blått, svart och vitt. H. 64. 

Slutna enkla gulmålade bänkkvarter, moderniserade 1911-12. - 1665 omtalas 
två rader nya bänkar. 

Ar 1710 inlades brädgolv i befallningsmannens bänk, 1752 uppsattes en brud-
gumstol, och 1757 omnämnes en klockarestoL 

Orgelläktare i v. från 1877, gulmålad, på marmorerade pelare, utvidgad 1911- 12. 
- Orgelfasad i vitt och guld från 1878. Ny orgel1922. I n. och s. läktare av samma 
utseende som i v. - 1665 omnämnes en gammal läktare. 1771 uppsattes en läktare, 
och orgel inköptes från orgelbyggaren Malmlöf i Malmö. Den målades 1787 och snicka-
ren Gyllberg försåg den med >>bilder». 1827 anskaffades en ny orgel från orgelbyggaren, 
direktör Aberg. 
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N ummertavlor av trä. l. Ett par (fig. 53) skulpterade, svartmålade och för-
gyllda. 1600-t:s slut. H. 127. 2. Ett par (fig. 54) med inskr. »ANNO- 17 67>>. H. 137. -
Båda paren renoverade 1911. 

Dopfunt av trä, marmorerad och förgylld. 1800-t:s sen. del. H. 90. -- E n äldre, 
nu förkommen dopfunt av trä, omtalas i INv. 1665:>> Funten aff Snidker Verch V el ucl-
stafferet, med Malning och Bildsnideri; hwilcken Sl. Hans Holst, Ridefoget offr Lister 
och Bregne H errader , gaff til Kircken>>. Enligt MuTZELL hade den inskr.: >>Gud til ähre 
Kirken til zirat hafwer Welforneme man Hans von der Wettring Holst Kongens Ride-
foget her på steden med sin forrige Kiere hustru S. Anna Knuts datter, ladet bekost ecl 
denne Funt at giöra a. 1644, oc nu siden med hans anden kiere hustru Anna Jens datter 
ladet den stafere oc male 1654>>. - I trädgården på egendomen J anneberg står en 
medeltida d o p f u n t (fig. 56), vilken trol. tillhört Asarums kyrka. Cuppan av kalksten, 
rund, med spetsbågig godronnering, utan uttömningshåL H. 26, Diam. 60. Förmödl. 
gotländskt arbete från sen. delen av 1200-t. Foten av granit, möjligen nyare, H. (ovan 
jord) 39. 

Dopfat av mässing; i bottnen i relief Syndafallet och utnött inskrift i majuskler. 
Möjl. tyskt arbete, 1500-t. Diam. 45,5. Enl. INv. 1665 gåva av samme Holst, som skänkt 
träfunten. 

Kalk av silver (fig. 50), delvis förgylld. Å skaftets knoppar inskr.: IHEsus; å elen 
6-passformade foten en relief, visande ett krucifix samt Maria och Johannes. Inskr. 
å cuppan: >>ÅR 1615 FÖRSTA GÅNGEN FÖRF.i\RDIGAT SEDERMERA ÅRET 1777 FÖRNYAD 
OCH TILLÖKT MED 10 LOD SÅ ATT DENNA ASARUMS KYRCKOKALCK MED DES PATE); 
NU v);.GER 56 LOD»; i bottnen nött inskr.: »ANO 1615 XXXXVII LOD GUDS ORDS 
TIENERE TIL ASAROM HER: NIELS OLSEN KIRKEVERGE LAVRID BENTSEN ANGER SVEND-
SEN>>. H. 25, Diam. 13.-Pat e n förgylld. Abrättet ett hjulkors. Diam. 16,1. - Socken-
budstyg i träfodral, bestående av kalk av silver, H . 13, 1, och paten, Diam. 7. -
Oblatskrin av pressad mässing (fig. 51), enl. INv. 1761 gåva av mässingsslagaren 
Berggren. H. 18, B. 15,3, L. 25. - Sked av silver , förgylld, med snott skaft. Stplr: 
(Zacharias Meyer, Karlshamn, 1759), å bladets undersida : - E: D: T- . L. 19. Använ-
des för upptagning av oblater ur skrinet. 

Ljuskronor av mässing. l. För 8 + 8 ljus, avslutad av en stor kula . Prydnadsblad 
med inskr.: 1849. H ängare av konstsmide med inskr. CB 1736. H. c:a 130. -
1736 inköpt es två ljuskronor av klackgjutare W etterholtz och en från Kristianstad, 
jfr nedan 2 o. 3. - 2. För 8 ljus. Hängare av konstsmide. H. c:a 50. - 3. För 8 ljus. 
Hängare av konstsmide. H. c:a 50. - 4. För 6 ljus, krönt av en fågel, nedtill avslutad av 
en kula med hängare av konstsmide, H . c:a 60; är troligen identisk med den som 
1779 inköptes av mässingsslagaren Berggren. - 5. För 6 ljus, avslutad av stor kula. 
Hängare av konstsmide. H. c:a 60. A kulan inskr.: >>ÅHR 17 91 TILL MINNE, AF FRU ELISA-
HETH KRAAK, FÖDD LINDAHL, FÖRST GIFT MED HANDELSMANEN JOHAN ASKELÖF, ÄR DEN);A 
LIUSKRONA TILL KYRKAN SKÄNKT, AF HENES SEDNARE MANN. KR0::-10 = BRÄNEHIE 
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Fig. 50. Kalk. 1615. 
K e lch . 1615. - Chnlice. 1615. 

F ig. 52. Ljusstake. 1639.  
Lcuchter. 1639. - Candlcslick. 163~! .  

Fig. 51. Oblatskrin . 1700-t:s mitt. 
Oblatenkäst.chcn. Mit.l e d es 18. Jahrh. 
\\'u fc r-IJox. i\tiddle of t he 18 th century. 
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Fig. 	53. Nummertavla. 1600-t:s slut. Fig. 54. Nummertavla. 1767. 
Verstafel. Ende des 17. Jahrh. Verstafel. 1767.

Hymn board. Late 17th century. 	 Hymn board. 1767. 

INSPECTOR: CARL I KRAAK, OCH DESS K. HUSTRU M:C: HACKAERT HVILKE UTVALT SITT 
HVILO STÄLLE BREDEWID HÄNE, HÄRUNDER>>. 

Sexarmad ljuskand e laber av mässing för 7 ljus. H. 81. 1700-t:s slut. (?) 
- Tvåarmad ljusstake av malm. Profilerat skaft, upptill avslutat av fyra förenade 
människohuvuden. Nämnes i INv. 1665. H. 37. -Ett par ljusstakar av malm 
med rikt profilerade skaft, vilande på tre liggande lejon. Inskr.: >>HANS. VAN DER 
WETTERING: HOLST: RIDE FOGIT: r: BOKVLL: ( = Bodekull, nUV. Karlshamn) ANNE: 
KNUDTS: DATTER: 1639. >> H. 56. (Fig. 52). 

Antependium av lilafärgat stoff med bård av gult silke samt blomkrans och: 
>>ASL - l 7 8 5 >> i silvertråd. Vid underkanten knypplad spets med tofsar. B. 90, L. 200. 
-Antependium av rött kläde med blomkrans och »P.F.D.>> (=Peter Fredrik Duwell, 
se ovan s. 57) i silverbroderi å svart sammet. B. 137, L. 274. 

Mässhake av röd sammet med guldgaloner, ornerad med kors och: >>ANNO 1762>> 
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Fig. 55. Offerkällan invid Asarums kyrka. 
Die Opferquelle bei der Kirche zu Asarum.  

The holy weil near Asarum church.  

samt 	>>E.I.» i guld. Baktill två små knäppen av silver. L. 117. Inköpt enl. RÄK. 1762 
för 290:5:8 dir smt. Renoverad 1929. 

Bokdyna av blå sammet med påsatta silverspetsar. L. 31 cm. 
Kollekthåv av brun sammet med silverslåar och silverbroderi. H. 24. Är sedan 

1930 iståndsatt. 1757 utgives 1: 16 dlr smt till >>Sadelmakaren för Pungens förfärdi-
gande samt gula snören och frantzer». 

Försvunna äro tvenne av CRONHOLM såsom och gamla sönderbrutna omnämnda 
epitafier över f. ridefogden i Bräkne hä-
rad Christer Rendrikson och rådmannen 
David Balsen (?) från Svaneke på Born-
holm, >>1649 landdrifven av oväder och dödt 
i Soknen». - 1757 upphängdes >>2ne C o n-
trafeij er som äro gifne til Kyrkian». Nu 
försvunna. 

kyrkans golv befintliga enkla gr a v-
stenar äro urspr. lagda över församlings-
medlemmar, som avlidit på 1700-talet, om 
man får döma av de fåtaliga bevarade in-
skrifterna. 

Karl XIII:s tal 1810 inom skulpterad 

Fig. 56. Cuppa till dopfunt. Gotländskt arbete  
fr. 1200-t:s sen. del.  

Becken eines Taufsteines. Gotländische Arbeit.  
2 . Hälfte des 13. Jahrh. 

Upper 	part of a baptismal font. Gothlandic work 
from the later part of t he 13 th century . 

I 
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och förgylld ram. H. 72. - K.Maj:ts tal 1817 inom svartmålad och förgylld ram, 
krönt av en förgylld bleckkrona. H. 77. 

Kyrkkista, helt järnbeslagen med inskr. bl. a. MSE RUM A~ 1730)>. L. 155, B. 78, 
H. 86. 

Bord av furu, ovalt, gråmålat, med svartmålad skiva. H. 79. Inköpt 1754. - Län-
stol av ek och furu, svartmålad; med urspr. svart, skinnklädd sits och rygg. Omkr. 
1700. H. 100. 

Sigill av mässing. Inskr.: A med omskrift MSAROMS.:.soGw>. - INv. 1703 om-
nämner ett kyrkasigill av silver. - Ett medeltida präst-sigill är avbildat av N . H. 
Sjöborg, Samlingar 2, Sthlm 1824, pl. 14, fig. 48. Inskr. : )) s HAQVINI PER IN ASVRV)> 
( = Sigillum Haquini Presbyteri in Asarum, d. v. s. Håkans sigill, präst i Asarum); 
I sigillets mitt HA (= Haquinus Asarum), därovan en Gudshand, därunder ett lilj e-
ornament. 1200- eller 1300-t. 

Två klockor. - storklockans inskr. avslutas sålunda: 
NÄR LJUDET MIT l ÖRAT DITT SÅ LIUFLIGT MÅNDE KLINGA WAR TÅ El SENN FÖRUTA:'\ 
MEEN TÅ ÅTH GUDS HUS AT SPRINGA MED GUDS HIELP OCH NÅD ÄR lAG I GENOM ELDE:--1 
FLYTEN AF ERIC BRVNN OCH ANDREAS (WETTER)HOLTZ I FRÅN MALMÖ I ASSAROM GlU-
TEN ANNO 1724. (Parentesen betyder komplettering av utnött inskrift). H. 120. Diam. 
114.1 - Lillklockan, enligt inskr. gjuten av And. Wetterholtz 1732, )mågot räm-
nad)> och förnyad av )>Mag. Bergstedt uti Carlserona år 1770)>. - 1665 omtalas )>en 
skiön stor Klocke )>. Den omgöts 1708. 1721 omgjutes en söndrig klocka i gjuthus p<.\ 
platsen av Andreas Wetterholtz. 2 Gjuthuset omtalas ännu 1730, då det reparerades 
(jfr s. 51). 

SAMMANFATTNING 
l. Gråstenskyrka merl rektangulärt långhus samt lägre och sm alare, absidförsett kor. 1100-t:s slu t 

eller börj. av 1200-t. En dopfunt, som numera finnes i trädgärden till egendomen Janneberg, med 
rund, spetsbågigt godronnerad cuppa (fig. 56) har trol. tillhört den medeltida kyrkan i Asarum. 

II. 1697- 1706 tillbygges en korsarm i n. 
III. 1749- 1750 uppföres en motsvarande sydlig k orsarm. 
IV. 1797-1800 utvidgas kyrkan åt ö. och v . till den nuv. korstormiga planen. Altartavla av P ehr 

Hörberg (1813). 
V. Restaurering på 1860- 70-talen m ed bl. a. ny altartavla av Bengt Nordenberg (1866). 
VI. Rest aurering 1911- 12. 
1 Den omgöts 1926 med bibehållande av den gamla formelL 
2 Klockgjutaren Anders Larssons i Jönköping son LARs \VETTERHOLTZ, f. 1667, d. 1724, blev klock-

gjutare i Malmö. Dennes son, ANDREAs W ., f . 1699, d. 1771, efterträdde fadern. H an numrerade s ina 
klockor, det h ögsta nummer förf. p å träffat är n:o 333 å lillklockan i Lilla Isie i Vemmenhögs h:d, i 
Skåne frän 1770, året före hans död. Änkan 1\Lo\nrA \V. övertog verkstaden , lillklockan i östra !Gags-
torp, Skäne, är gjuten hos henne, men signerad av JoNAs \V. 1791. Sonen ABRAHAM \V. f. 1758, d. 1795, 
var klockgjutare först i Göteborg och sedan i Malmö. Dessutom känna vi en LAns \V. i Malmö, vil-
ken gjutit bl. a. klockan i Gualöv 1719, samt MARTIN \V., som gjutit flera klockor i östra Blekinge. 
(Sv. K., Blekinge, bd I, s. 164, 205, 225 o. 233.) 
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ZUSAMMENFASSUNG 

I. Aus dem Ende des 12. oder Anfang des 13. Jahrhunderts stamrot eine Feldsteinkirche mit recht-
cckigem Langschiff sowie niedrigerem und schmalerem Chor mit Apsis. Zu dieser mittelalterlichen 
Kirche gehörte wahrscheinlich ein Taufbecken, das sich jetzt im Garten des Jannebergs befindet: mit 
rundem, spit zbogig godroniertem Beck en (Fig. 56). 

II. 1697- 1706 wurde ein Kreuzarm an der Nordseite angebaut. 
III. 1749-1750 wurde ein entsprechender sudlicher Kreuzarm errichtet. 
IV. 1797-1800 wurde die Kirche nach Ost en und Westen zu dem jetzigen kreuzförmigen Grund-

riss erweitert. Ein Altargemälde von Per Hörberg kam 1813 hinzu. 
V. In den 1860-er und 1870-er J ahren fand eine Restaurierung statt, wobei u. a. ein neues Altar-

gemälde von Bengt Nordenberg (1866) an die Stelle des alten trat. 
VI. 1911-1912 erneute Restaurierung. 

SUMMAR Y 

l. A rub blework church with a rectangular nave and a lower and narrower chancel having 
a n apse. E nd of 12th or beginning of 13th Century. A baptismal font - now placed in the 
garden of the J anneberg estate - having a round upper part with Gothic decoration (fig. 56) 
belonged presurnably to the medireval chureh. 

II. In 1697- 1706 a transept was built to the north. 
III. In 1749- 50 a corresponding southern transept was built. 
IV. In 1797- 1800 the church was extended to the east and west to the present cross-shaped 

plan. An altar-piece by Per Hörberg (1813). 
V. Restored in 1860- 1870, a new altar-piece by Bengt Nordenberg (1866) being added inter 

alia. 
VI. Restored 1911-12. 

5. Sveriges kyrkor. Blekinge II. 



F ig. 57. Ext eriör från n. v. 
Ausseres von N ordwesten . - Exterior from t he north-west. 

RINGAMÅLA KYRKA 
Vid v isitationsstämma i Asarum 1860 framhölls behovet av en kyrka i den vidsträckta församlingens 

övre del mot Smålandsgränsen. Därvid ansågs en plats invid R ingamåla gård såsom särdeles lämplig. 
Genom K . brev 2 ' / " 1872 stadgades bildandet av annexförsamlingen Ringamåla. De båda socknarna skil-
des 188 1. Kyrkan börj ade uppföras 1880 eft. ritn. av F. G. A . Dahl och invigdes 1883. En eldsvåda, 
som u tbröt under högm ässogudstjänsten pingstdagen 1904, först örde allt trävirke. Orsaken var, 
att en bristfällighet uppst ått i det från kaminen gående rökröret; hä rigenom antändes virket mellan 
ytter- och innertak, och kyrkan lades inom 1' /~ timme i ruiner. Hon återuppfördes 1904- 05. 

KYRKOGÅRD Kyrkog å rden , som är planterad med lönnar, inhägnas av en jordtäckt gråste n s-
mur i kallmur med smidda ingån gs grindar inom stenstolpar. Bl. a. finnes en 
gravsten över f. d. riksdagsmannen Lars Månsson i Tranemåla, f. 6/5 1827, d. 4/4 
1904, den bekante boksamlaren, vilkens samling nu förvaras i Göteborgs stadsbibliotek. 

KYRKO- Kyrkobyggnaden är uppförd av gråsten och t egel, spritputsad, avfärgad i vitt 
BYGGNAD med slätputsade hörn och omfattningar. Y t t e r t a k e t av plåt. Absidens slutna 

låga omgång innesluter sakristia och väntrum. Kyrkans i n n e r v ä g g a r slätputsade 
i grått, innertak av trä, grågult målat. Absiden blågrå. - Uppvärmni ngen sker sedan 
1932 genom värmeledning. 
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Fig. 58. Interiör mot koret. 
Inneres gegen das Char. ~ Interior towards the choir. 

F ig. 59. Interiör mot läktaren.  
Inneres gegen die Orgel. - Interior towards the organ.  
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Fig. 60. Plan. 
Grundriss. - Plan. 
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Hela inredningen är från 1904-05. En restaurering företogs 1932. Bänkarna INREDNING 

blevo då gråmarmorerade, inuti rödbruna, predikstolen försedd med himmel, dop- 0~:N~:~~:
f u n t e n med baldakin, allt efter ritning av arkitekten M. W ernstedt. Likaså tillkom 
ett par ljuslampetter av mässing, drivna av komminister C. Forstheims maka. 

Bland föremål som hade räddats vid branden märkas: en nattvardskalk av silver 
med p a t en, gåva av konsistorienotarien Carl Westdahl i Lund - son till en kyrko-
herde i Asarum -;ett porträtt av församlingens förste pastor sedan 1881 N. P. Thuve-
sen, oljemålning på duk av Henrik Nordenbergi, Diisseldorf 1883, 67 x 54, gåva av 
L. Nordenberg i Tranemåla; en 1540 och en 1618 års svenska bibel. 

ZUSAMMENFASSUNG 

I. Die Kirche wurde in den Jahren 1880- 1883 errichtet. 
II. Nach einer Feuersbrunst wurde die Kirche 1904-1905 wiederhergestellt . Die Einrichtung 

stammt aus diesen J ahren. 
III. Restaurierung 1932. 

SUMMAR Y 

I. The church was erected in the years 1880-1883. 
II. After a . fire, the church was restored in 1904- 5. Pittings from 1904-5. 
III. Restored in 1932. 

1 KARL HENRIK NoRDENBERG, brorson till Bengt Nordenberg, f. i Asarum 19 / 6 1857, studerade vid 
akademien i Diisseldorf 1873- 84, h är bosatte han sig och avled 1 / 11 1928. Utförde genremålningar, 
särskilt fiskarflickor och sjömanspojkar samt interiörer och etsningar. Utställde på Blekingekonstnä-
rernas utställning i Karlskrona 1912. 

Fig. 61. situationsplan.  
Lagep!an.- Plan of situa tion.  

5* 
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Fig. 62. Exteriör frå n so. 
Äusseres von Slidosten. - Exterior fro m the south-e:>st. 

KYRKHULTS KYRKA 
HA NDSKR. KÄLLOR ocH AVB . -S AML.: B . ST.: Projekt till ny kyrka av F. G. A. DAHL, gill. 

1863; d:o av S. THOLANDER; Rest. försl. av M. Wernstedt 1928- 1930. 
KYRKANs ARKIVALIER äro samtliga från senare tid och fö rvaras i kyrkans arkiv. 
Genom K. brev 16h0 1863 föreskrevs bildandet av Kyrkhults församling och dess frånskiljande från 

Jämshög till eget pastorat fr. o. m . 1 /s 1865. 
I •Provsternes Beskrivelse over Skaane• 1624 omtalas Kirckehollt, där de i gamla dagar hade velat 

bygga kyrkan , men vad som byggdes om dagen det blev fly ttat om n atten till Jämshög, där som kyrkan 
nu står (Skånska Folkminnen, Årsbok 1929, s. 60). 

Den med lönnar planterade kyrkogården (fig. 67), vilken utvidgades 1930, in- KYRKOGÅRD 

hägnas av g r a n i t m u r i kallmur med innanför planterad avenbokshäck. Inhägnaden 
uppfördes 1866, trädplantering företogs 1869 och 1873. I v. muren ingång med gjutna 
j ä r n g r i n d a r inom huggna granitpelare. 

N. v. utanför kyrkan en bod av gråsten med papptäckt tak. 
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Fig. 63. Plan.  
Grundriss. - Pla n .  
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Fig. 64. Interiör mot koret. 
Inneres gegen das Chor. - Interiot·_ towards the chancel. 

Kyrkan, som byggts enl. ritn. av F. G. A. Dahl1 och restaurerats 1930 enl. förslag KYRKO-
BYGG NAD.av ark. M. Wernstedt, invigdes 1865 den 27 J8. Den är uppförd av gråsten med tegel i 

dörr- och fönsteromfattningar. 
Ytterväggarna äro spritputsade i vitt med släta dörr- och fönsteromfattningar 

samt profilerad, vitmålad trälist. Västtornet har rundbågiga ljudgluggar med gröna 
luckor, den absidformigt anbragta sakristian är utstyrd med en fönsterrad som imiterar 
dvärggallerierna på romanska katedraler. - F ö n s tre n rundbågiga med blyspröjsar. I 
solbänkarna svartmålad zinkplåt. - Dörrarna rundbågiga, målade i grågrönt. - Yt-
t ertak et å långhuset täckes av t egel (sedan 1930, förut spån), å kyrkans övriga delar 
av koppar. - Golvet är av trä. - D et inre, ommålat 1930, delas i tre skepp genom 
smala träpelare. Mittskeppet täckes av en i tre plan bruten brädpanelning, blå med vita 
stjärnor. Det är högre än sidoskeppens lilafärgade platta tak, men saknar dock fönster. 

FRANs GusTAF ABRAHAM DAHL, arkitekt, f. 1835, d. 1927; har ritat K. Biblioteket i Stockholm, 
posthuset i Sundsvall, flera kyrkor och bankbyggnader i landsorten m. m. 

1 
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Fig. 65. Interiör mot orgelläktaren . 
Inneres gegen die Orgelbi.."ihne. - Interior towards the organ-gallery. 

Dess väggytor närmast över pelarna äro dekorerade med apostla- och profetbilder, ut-
förda 1865 av M. Jönsson1 i grått och vitt på ljusbrun grund. Triumfbågen är dekorerad 
med änglar , bibliska sinnebilder och bibelspråk. 

E lektrisk l>elysning och värmeledning inlagd 1930, förut järnkaminer. 
INREDNING Bland inr e dnin ge n märkes altarprydnaden (fig. 64), en enkel arkitektonisk 

OCH J.ÖSA IN- omramning i vitt och guld, krönt av ett kors kring en framställning av Pilatus : Si den VENTARIER 
korsfäste!; oljemålning på duk inom förgylld träram, signerad av Bengt Nordenberg i 
Diisseldorf 1867. Gåva av flera sockenbor.- 1867 utbetalas till Bengt Nordenberg för 
en del snickeriarbete och målning 21 rdr. 65 öre. 

l Artisten MAGNUs (MÅNs) J öNssoN, »Olle Montanus•> i August Strindbergs roman »Röda rummet •, 
f. i Gåragöl, Kyrkhults förs. 1842, d. i grannförsamlingen Mörrum såsom kvarnägare 1894. Utom präst-
porträtt i Kyrkhults, J ämshögs och Almundsryds kyrkor, dekorerade han 1866 Oppmanna samt 1867 
Villands Vånga kyrkor i Villands hd, Skåne. Den intressanta altardekorationen i V ånga röjer stark färg-
känsla, men formgestaltningen är svag. J. utförde även ett stort antal väggm ålningar etc. i hembygdens 
gårdar, samt avtecknade blekingska allmogebyggnader åt A. Hazelius. WILLIAM ANDERsON, V ånga och 
dess minnen. Brage 1928 s. 180 ff. o. Olle Montanus som kyrkomålare, Sv. D. 1931 1 / 3 ; SIGFRID SvENs-
soN, När Olle Montanus hjälpte Artur Hazelius, Blekingeboken 1927 l, s. 126 ff. o. K yrkhultsstugan p å 
Skansen. Blekingeboken 1931, s. 95 ff. 



77 KYRKHULTS KYRKA 

Fig. 66. Väggmålning i mittskeppet av l\J. Jöns-
son 1865. 

Wandgemälde im Mittelschiff Yon M. Jönsson 1865. 
Wall-painting in the middle nave by l\1. Jönsson, 

1865. 

Bänkarna moderniserade och ommålade 1930, förut ekfärg. 
Orgelläktaren vit med orgelfasad i vitt och guld. 
Bland nattvardssilvret märkas kalk och paten, skänkta 1865, samt socken-

budstyg, skänkt 1861. 
Dopfunt av skulpterad ek, skänkt 1930. 
Ett par enkla nummertavlor, svartmålade med förgyllda ramar. 1865. -Ett 

p a r d: o med förgyllda, lyrkrönta ramar. 
Kollektfat av tenn av Isak Winblad i Karlshamn, 1840-t. D. 33. 
Bland ljusredskap märkes en ljuskrona av gjutet glas för 6+8 ljus. Skänkt 

av bonden Ola Mattson i Månasken 1865, H. 100, samt en ljusstake av björk, röd-
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målad och förgylld, för 3 ljus. Värdefullt prov å blekingskt allmogearbete, skänkt 
1868 av nämndeman Ola Olsson i Skrubbeboda. H. 56. 

På kyrkogårdens n. del stå sju gravko.rs av smitt järn. 
Bland porträ t t märkes det av kyrkoherden, teol. dr. O. Hammar, f. 1784, d. 1864, 

l
10 l O JO "10 50 ..., 

Fig. 67. Situationsplan.  
Lageplan. - Plan of situation.  

oljemålning på duk inom förgylld ram, av artisten Måns Jönson i Jämshög (se ovan). 
H. 	c:a 100. 

I tornet två klockor. 

SAMMANFATTNING 

I. 	Kyrkan uppfördes 1865. Samtida inredning. Altartavla av Bengt Nordenberg 1867. 
II. Restaurering 1930. 

ZUSAMMENFASSUNG 

I. Die Kirche wurde 1865 errichtet. Die Einrichtung stammt aus derselben Zeit. 1867 wurde ein 
Altergemälde 	von Bengt Nordenberg erworben. 

Il. Restaurierung 1930. 

SUMMAR Y 

l. 	Church erected in 1865. Contemporary fittings. An altar-piece by Bengt Nordenberg 1867_ 
II. Restored in 1930. 

http:gravko.rs


Fig. 68. Jämshögs kyrka enligt teckning. 
Die J{irche zu Jämshög nach einer Zeichnung. 

The church at Jän1shög according to a drawing. 


JÄMSHÖGS KYRKOR 

TRYCKTA KÄ.LLOR: ANDERSON, 13lekingebiJder, S. 9 ff , 42 ff, 122 ff. - MAXIMILIAN AXELSON, 

Vandringar i Bleking, Sölvesborgs-Posten 22 / 2 1873; I Pehr Thomassons och B!mgt Nordenbergs 
födelsebygd, Svea 1873, s. 40 ff. - BREVROGER 1571- 75. - Carlshamns Tidning 1829, n:r 22. - Karls-
hamns Allehandas Minnesalbum 1894, Karlshamn 1894. - OsKAR KRo NSJö, Jemshögs församling 
fordom och nu, 1-2, Sölvesborg 1927- 28. - P ERON (= Per Persson), Genom J emshög och Kyrkhult, 
Stjernan 30 / 12 1902.- STYFFE, s. 88.- C. G. \VITT, I Blekingsbygden, Sverige, Fosterländska bilder, 
Stockholm 1877-78, s. 119 f.- JöRAN JoHAN ÖLLER, Beskrifning öfwer Jemshögs Sochn i Blekinge, 
Wexiö 1800. 

HANDSKR. KÄLLOR ocH AVB .- SAML.: K. B.: GYNTHER, Blek . Forum.- B. ST.: Plan, längd-
fasad och förslag till kyrkans återuppbyggande av O. S. TEMPELMAN 1804; Projekt till altare och pre-
dikstol av J. A. HAWERMAN 1834; plan m. längdgenomskärning 1836; Förslag till orgelfasad 1844 och 
1864. Förslag till rest. av J. Dahl 1925. - U. B .: 3 exteriörbilder, ritade av PETER EsTENBERG 
1737- 39, Topogr.-planschsaml., Blekinge nr 42496-42498; W. 1153. - LANDsKYRKOR. 

KYRKANS ARKIVALIER.: RÄK. fr. 1851 ; VIS.PROT. fr. 1813. - VIS.PROT. 1822 omtalar bl. a. RÄK. 
av 1662, men alla äldre arkivalier äro nu förkomna, tro!. på grund av en eldsvåda i sockenstugan 1884, 
och kanske även genom kyrkans brand 1803. 

Jämshögs socken var förr förenad med Näsum till ett pastorat, tillhörande Villands härad i Skåne. 
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Fig. 69. situationsplan. 
Lageplan. - Plan of si t ua ti on . 

I Necrologium Lundense fö rekom mer uttrycket »Wetlandi, Gemshö •>, vilket sannolikt syftar på Jäms-
hög. Ödemarken i socknens n. del, den s. k . »Konungs Ötken» förlänades år 1400 av drottning Marga-
reta till Axel Kettilsson. Gll!msöö omtalas 1417 och Gremsyö 1487 (STYFFE). Genom K. brev 30/ 5 1639 
lades Jämshög under Sölvesborgs län och Listers h ärad och genom K. brev 12/ 5 1857 frånskildes Näsum 
till eget pastorat. Sedan 1865 bildar socknens n . del en särskild socken. 

KYRKoGÅRD Kyrkogården (fig. 70) inhägnas i ö. och s. av en med skifferhällar avtäckt, i 
murbruk lagd, stänkputsad gråstensmur, som delvis når en höjd av 4 m. Längre 
mot ö. samt i v. kallmur, i n. samt delvis i ö. h äc k. I v. ingång med gjutna järn-
grindar inom huggna stenpelare. Utanför denna på var sin sida om ingången ligga 
stora, flata granithällar på murade underlag, tjänande till sittplatser. På den ena inskr.: 
>>LIS 1866>> . I s. en smidd järngrind inom huggna stenstolpar; i n. nyare ingång (sedan 
1920). - Kyrkogården är vackert planterad med kastanjer och lönnar. Från v. in-
gången till kyrkans v. fasad leder en ståtlig alle (fig. 69) . 1822 var kyrkogården icke 
planterad, men 1836 omtalas att översten v. Dannfelt på Holje skänkt de träd som 
omgärdade kyrkogården. Muren omtalas 1665 såsom uppförd av gråsten, >>lagt med 
flisen>. 1813 avtäcktes den med skifferhällar. 1665 omtalas två luckor och en port. 
1780 utvidgades kyrkogården mot s. och 1836 mot n. De betydliga nyare utvidningarna 
i n.ö. ägde rum 1899-1900 samt 1914. 

I n.v. står kyrkans bod av spritputsad gråsten med t egeltak, möjl. identisk med det 
1770 uppbyggda benhuset. 

På kyrkogården n. om kyrkan har stått en klockstapel av trä med fyra små rösten 
och hög, av ekspån klädd mittspira. Den omtalas tidigast 1665 och nedbrann vid den 
stora eldsvådan 1803. Senare uppfördes en ny stapel, som revs då tornet byggdes 
1832- 33. 
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/ 
l 

Fig. 70. Exteriör från n . 
Ausseres von Norden . - Exterior from the north. 

Kyrkobyggnaden (fig. 71) är med begagnande av äldre murdelar byggd huvud- KYRKO-
BYGGNADsakligen 1804 samt 1832-33 enl. ritn. av O. S. Tempelman1 ; restaurerad 1926 av ark. 

M. Wernstedt. Materialet är gråsten med tegel i fönster- och dörromfattningar. U t-
vändigt äro murarna spritputsade samt avfärgade i vitt. Dörr- och fönsteromfatt-
ningar slätputsade. Profilerad, gråmålad trälist. F ö n s t r e n rundtäckta, med gråmålade 
träkarmar, blyspröjsar och iriserande glas, trol. från 1832- 33. Smidda fönsterbeslag. 
Solbänkar av kalksten. D ärrarna rundtäckta och gråmålade -Y t t e r tak av svärtat 
tegel, från 1926, förut spån. I tornets trälanternin ett tornur . Golv av cement i tornet, 
i långhuset kalkstensplattor (från 1832- 33) med bräder under bänkarna, i koret kalk-
sten och i sakristian trä. Invändigt äro murarna slätputsade och avfärgade i grå ton. 
Innertaket utgöres av ett segmentformat brädvalv i dämpad vit färg, med dekora-
tioner. Övergången mellan vägg och valv förmedlas i n. och s. av en rikt profilerad list 
med tandsnitt och meanderdekoration. Koret avdelas från långhuset genom en tryckt 
triumfbåge (av trä), stödd av marmorerade murpelare. Långhusets östvägg, bakom 
nuvarande altaret, är smyckad av fyra vitmålade och förgyllda, refflade träpilastrar, 
inramande (sedan 1926) fält i skär ton, vilka tidigare varit smyckade med figurer, troligen 

OLOF SAMUEL TEMPELMAN, arkitekt, f. i Källstad, Östergötland, 1745, d. i Sthlm 1816 
(jfr Karlskrona kyrkor). 

~. Sveriges kyrkor. Blekinge II . 

1 
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Fig. 71. Plan.  
Grundriss. - Plan.  
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Fig. 72. Tvärsektion mot orgeln. 
Querschnitt gegen die Orgel. 

Section towards the organ. 

från P. Estenbergs ombyggnad 1737-39. Från 1837 voro fälten dekorerade med en av DEN UR-
sPRUNGLIGAO. Strömberg i Karlshamn skickligt utförd och för Karl-Johanstiden utmärkande, i 

KYRKAN 
grönt stötande marmorering, omgiven av målade svarta ramar med guldlister; detta 
blev tyvärr övermålat vid restaureringen 1926. Över pilastrarna en vitmålad och för-
gylld träfris. - Kyrkan uppvärmes genom värmeledning. 

Den gamla kyrkan omtalas 1665 såsom uppförd av gråsten och tegel (ÖLLER). 
Det nuv. långhusets ö. röste är delvis uppfört av tegel i munkförband med c:a 2 cm 
breda, strukna fogar. Det är således av medeltida ursprung. Vid undersökningar,! vilka 

·WILLIAM ANDERsoN, Jämshögs kyrka i nytt ljus. Sölvesborgs-Bladet 26 / 8 1926. 1 
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Fig. 73. Interiör mot koret. 
Inneres g:egen das Chor. - Interior towards the chancel. 

i samband med restaureringen företogas i aug.- sept. 1926 av William Anderson, visade 
det sig vidare, att n. långhusmuren samt n. och ö. kormurarna av den medeltida kyrkan 
voro bevarade till full höjd och längd under putsen. 

Kyrkan har bestått av ett rektangulärt långhus om två traveer samt ett lägre och 
smalare, rakt avslutat kor. Byggnadsmaterialet är tegel i munkförband med ställ-
ningshål till en halv stens djup. I n. långhusmuren var nära murkronan till c:a tre 
skifts höjd stenen ställd på kant. Invändigt å n. kormuren visade förbandet också en 
liknande upplivning. Å korets östra röste fanns ett strömskift. - Fönstren äro 
samtliga förstörda. Från nuv. långhusets vind observeras dock å ö. gaveln en liten 
rundbågig, väl urs pr. öppning med vidd i dagern av 62 x 30 cm. Om ingångarna veta vi 
endast, att koret haft en sydportal samt en nord portal, vars poster nu äro ut- och invän-
digt markerade genom skåror i putsen. Portalens nedre del hade tillmurats och dess 
övre del upphuggits och förändrats till ett fönster. Framför har legat ett litet vapenhus, 
lägre än >>Gudmodershuseh (jfr s. 89). En skåra för vattentakets ansats mot långhus-
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Fig. 74. Interiör mot orgeln. 
Inneres gegen die OrgeL - Interior towards the organ. 

muren syntes nämligen ö. om fönstret och under detta platsen för den bjälke, som upp-
burit vattentaket. Sannolikt har detta vapenhus varit av trä, enär ingen ansats av mur 
fanns kvar. Kyrkan omtalas såsom välvd 1665 (ÖLLER), men något spår av de medel-
tida valven påträffades helt naturligt ej; de redan förut (att döma av de 1701 uppförda 
strävpelarna) skröpliga valven, raserades vid Estenbergs ombyggnad 1737-39 (se 
nedan). Interiören har stått i fogstruket tegel. - Invändigt påträffades å n. långhus-
muren invid den nuvarande triumfbågen 3, 60 m över det nuvarande golvet och vid 
triumfbågens forna vederlagshöjd ett rektangulärt hål om 40 cm H., tydligen avsett för 
en bjälke (till ett lektorium ?). 

Enligt GYNTHER har inom Jämshögs socken funnits >>ett kapell för Bernhardinermunkar»; 
enligt andra uppgifter var den äldsta kyrkan ett kapell under Bäckaskags kloster 
(ÖLLER). Ett antagande, att vi här ha att räkna med influenser från Bäckaskog, bör icke 
direkt avvisas. Jämshögs socken var förenad med Näsum till ett pastorat, och tillhörde 
Villands härad. Såsom en avläggare till klosterkyrkan i Bäckaskog torde man kunna 

6* 
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räkna Mariakyrkan i Näsum, vilken låg s. om den nuvarande, möjligen också det kapell, 
som kallades Ekeberga kloster, av vilket ännu 1693 syntes rester. Tegelarkitekturen1 

blomstrade i Villands härad under 1200-t., dels med utgångspunkt från kyrkan i Åhus, 
där det rakt avslutade koret anlades omkr. 1225 med trefönstergrupp, dels med stödje-
punkt i klostret i Bäckaskog2 i Kiaby sn, några få mil från Jämshög. Nästan överallt 
uppstodo sockenkyrkor av tegel med rakt avslutat kor såsom bl. a. i Rinkaby, Nymö, 
Trolle-Ljungby, Kiaby och Villands V ånga, eller kapell, inspirerade från klosterkulturens 
båda centra i dessa trakter (i Åhus fanns även ett dominikanerkloster). Då Jämshögs 
gamla kyrka icke hade det enkla kapellets, utan sockenkyrkans vanliga planform såsom 
t. 	ex. i Kiaby, synes det antagligt, att byggnaden tillkommit vid 1200-t:s mitt. 

Under nordiska sjuårskriget (1563-70) härjade svenskarna i dessa trakter av Ble-
kinge. Som en följd härav utfärdade konungen år 1571 d. 9 /7 ett öppet brev, att kyrka-
värdarna för de kyrkor i Blekinge, som blivit avbrända under fejden eller förlorat sina 
kalkar, diskar, mässkläder etc., under de tvenne följande åren finge uppbära kronans 
andel av tionden i de socknar, vari kyrkorna voro belägna, till deras byggnad och för-
bättring (BREVB0GER). 1575 d. 10/ 3 befallde konungen Jörgen Marsvin ombestyra, att 
kyrkavärdarna vid Jämshögs sockenkyrka under tvenne följande åren finge avgiften 
av kronans andel av korntionden från samma socken »til deres Kirkes Bygning>> samt 
tillse, att avgiften endast användes för detta ändamål (BREVB0GER). Slutligen skriver 
konungen från Kronborg 1576 d. 9/ 0 till Björn Kaas, att då kronans part av tiondeav· 
giften från socknen ännu icke levererats, vilket medfört att kyrkan förfaller mer och mer 
och icke kan hjälpas, skulle han undersöka denna sak samt, därest kyrkavärdarna ännu 
icke bekommit avgiften, sörja för att de som utfått tionden genast levererade densamma 
(BREVB 0GER). Sannolikt blev långhuset vid denna reparation även tillbyggt något 
mot v., ty vid Estenbergs utvidgning 1737- 39, vilken endast företogs mot s., hade 
kyrkan en L. av 50 alnar (= 30 m), medan tegelkyrkans totallängd uppgick till endast 
c:a 	20m. 

Yttertaket var av tegel (1665), samtidigt funnos fyra dörrar, därav en i korets s. mur, 
samt fyra fönster i s. och ett i v. -Vid okänd tidpunkt, men före 1665, tillbyggdes i s. 
ett vapenhus med loft, täckt med tegel. Det omtalas som rivet 1780. 

År 1701 tillbyggdes, trol. vid långhusets ö. gavel, tvenne strävpelare av tegel, enär 
ö. gavelns hörnstenar hade lossnat. Till arbetet åtgingo 500 tegel. Byggmästare var den 
trol. i Karlshamn bosatte Joh. Pfeifer (LANDsKYRKOR). Samtidigt reparerades >>hwalfvet 
utför Prädikstohlen». 

1 WILLIAM ANDERsoN, Tegelkyrkor i Villand. Skånska Folkminnen. Årsbok 1928, s. 110 ff.; D:o, 
Der Ursprung der nordischen Hallenkirche. Zeitschritt d. Gese!lschaft f. Schleswig-Holsteinische 
Geschichte, Bd 59, 1930, s. 295 ff. 

• VILH. LoRENZEN, De danske Prremonstratenserklostres Bygningshistorie. Kebenhavn 1925, s. 
71 ff. 
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Fig. 75. Förslag till ombyggnad av kyrkan, uppgjort av kyrkoherden Peter Estenberg 1737- 39. 
Entwurf zu einem Umba u d er Kirche, von Pfarrer Peter Estenberg 1737- 39. 

Project of rebuilding made by the vicar Peter Estenberg, in 1737- 39. 

Under ledning av församlingens kyrkoherde Peter Estenberg1 och enligt dennes egna 	ESTENBERGS 
OMBYGGNADritningar (fig. 75) undergick kyrkan åren 1737- 39 en radikal omgestaltning. Den lilla 1737-39 

PETER EsTENBERG, f. i Sthlm 1686 3 J6 , student i Upsala 1699, där han tillbringade 13år; fil. adjunkt 
i Lund 1716, utsågs av Karl X II till guvernör för dennes syssling, greve Carl Gyllenstierna under dennes 
resor samt tjänstgjorde därunder även såsom handsekreterare hos konung Stanislaus i Zweibriicken; 
kort efter hemkomsten professor i grekiska i Lund 1719 19ho samt adlad; kyrkoherde i Jämshög 1727 
3fi 0 ; prost; d. där 1740 26J4• G. 1722 m. Regina Westersköld, f. i Hälsingborg 1698 27 J5, d. 1764. - E. 
efterlämnade strödda svenska, grekiska och latinska kväden och tal, dels tryckta, dels i handskrift. 
EMIL HERLENIUS, Några anteckningar om adliga ätten Estenberg. Meddelanden från Dalarnes Forn-
minnesförening VII, Falun 1920, s. 3 ff. samt M. WEIBULL och ELOF TEGNER, Lunds universitets histo-
ria 1668- 1868, II, Lund 1868, s. 202 f. - ÖLLER s. 315, 288 omnämner dels E:s murade grav framför 
altaret, vilken återfanns vid restaureringen 1926 (s. 92), dels ett nu förkommet epitafium samt dels 
ock ett porträtt av E. •i full Kropsstorlek& med bl. a. följande överskrift: •Lät utwidga till hela Södra 
Sidan, detta HErrans hus, som börjades 1737, och lyktades 1739•. - En!. anteckning å en till de ovan-
nämnda ritningarna bifogad lapp, dat . 1741 3J5, har E. mästan aldeles lå tit nedrifwa och ombygga 
samt mäst med egna och i egit namn förskaffade medel til hälften utwidgat och sjelf architect samt 
bygmästare sjelf til det anseende och glants fulkomnat, at nu uti hela Bleking nu ej finnes mera lysande 
och mindre kostande landtkyrka•>. O. WALDE, Blekingebilder i Uppsala Universitetsbiblioteks plansch-
samling. Blekinge-Bygder 1923, s. 124 f. 
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tegelbyggnaden från 1200-t. förvandlades till en barockkyrka med en för den blekingska 
landsbygden dittills helt främmande exteriör, karakteriserad av svängda gavlar och 
målad ytterdekoration. Av 1200-talskyrkan behöll Estenberg såsom av ovanst. framgår 
långhusets och korets n. längdmurar samt korets östgaveL Allt det övriga jämte valven 
raserades (endast en grundsten till västgaveln, men inga spår av långhusets och korets 
sydmur påträffades vid undersökningen l 926). De kvarstående murarna påbyggdes 
med gråsten till nuvarande höjd och kyrkan utvidgades mot s., så att den fick en L. av 
50 alnar(= 30m.) och B. av 28 alnar(= 16,80 m .). 

Murarna blevo putsade med dekorering i blåsvart ton kring fönster och portaler samt 
dito hörnkedjor och· sockel. Uppe i korröstet fanns en svart sol, varifrån utgingo röda 
strålar. Huru västgaveln varit prydd, veta vi ej. Rester av dekorationen påträffades 
l 926; den bibehölls och kompletterades å hörnen, kring korets ö. fönster samt kring 
korportalen. Fönstren voro rundbågiga och smårutade med målade omfattningar. 
Korets tvenne ö. fönster blevo l 926 bibehållna såsom blind nischer. 1800 omtalas in-
alles l 9 fönster. - Långhusets s. portal hade rak avslutning; korets sydportal var 
segmentbågig, den hade senare tillmurats, men posterna blevo nu markerade genom 
skåror i putsen och den målade omfattningen i svart och vitt kompletterades. Trol. har 
en portal även funnits i v., ty 1800 omtalas tre ingångar. Invändigt fick kyrkan bräd-
valv; åtminstone korvalvet var dekorerat och m ålat samt visade den segrande försam-
lingen och de 24 äldste (Upp.b. 7 : 9); på den med bräder klädda triumfbågen syntes 
hela Försoningsverket: Bebådelsen, Födelsen och Döpelsen; mot v. · Korsfästelsen, 
Kristi begravning, Uppståndelsen och Himmelsfärden; mot ö. tvenne keruber. Så stod 
kyrkan jämte den 1778 tillbyggda sakristian (se nedan), tills den 1803 härjades av elds-
våda. - Estenbergs kyrka, genomströmmad av ljus och prunkande av målning, synes 
ha varit en hos oss ovanlig typ. Beskrivningen påminner om sydtyska småkyrkor i 
barockstil. Möjl. sammanhänger detta med Estenbergs resor, varunder han bl. a . gjorde 
ett längre besök i Pfalz, vid kung Stanislaus' hov i Zweibriicken. 

S a k r i stia n från 1778 har i s. en gråmålad dörr i segmentform. Fönstren i seg-
m entform med grönmålade träspröjsar och smidda järnbeslag. Längst upp i röstet 
en liten rundbågig nisch. Vid n. muren en i senare tid t illbyggd värmekammare av 
cement. Platt, vitat innertak. 

Den l sept. 1803 drabbades kyrkan av eldsvåda1. Strax vidtogas förberedelser till 
återställandet. Arkitektens ritning är färdig, och ämbetspåteckningen är dagtecknad 
den 20 juni 1804. På denna ritning är hela den äldre kyrkans murar bibehållna och 
därtill är tillagt en västlig förlängning med torn. Till att börja med utfördes dock ej 
förlängningen, det var blott det gamla långhuset och koret som reparerades och erhöllo 
ny inredning. Annexförsamlingen Näsums innevånare deltoga i byggnadsarbet et. 

Vid visitation 1822 upptogs åter frågan om den v. utvidgningen, och 1832-33 till-

1 Vid detta tillfälle nedbrunno även klockstapeln, prästgården samt sju bondgårdar. 
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byggdes långhuset enl. ritningen av 1804 15 alnar mot v., varjämte ett t orn uppfördes 
(fig. 70). Tornuret skall (enl. VIS.PROT. 1836) bekostats genom frivilliga gåvor av sock-
nens tjänstehjon. 

Samma år uppfördes vid långhusets n. mur >>Gudmorshuseh, avsett till uppe- •ouoMoRs

hållsrum för »kvinnokönet vid barndop och kyrkotagningar», en fullkomlig nyhet i det HusEn 

kyrkliga byggnadsprogrammet inom vårt land och åtminstone bland landskyrkor 
troligen enastående1 . Materialet är gråsten, spritputsad, med tegel i omfattningar. Slät-
putsad tegellist. Raktäckta fönster med gråmålade karmar och träspröjsar. Mot v. en 
stickbågig, gråmålad dörr, i s. till långhuset även en ingång. Invändigt äro väggarna 
avfärgade i blått, innertaket består av ett platt, gråmålat t rätak. 

Altarbord, gråmålat, något framflyttat 1926. - Altarring av trä med vitmålade I NREDNING 

dockor . - Altarprydnaden uppbär ett entablement och inramar en framställning ocH L ösA I N · 
o • VENTARIER 

av Himmelsfärden, oljemalmng på duk av O. Strömberg i Karlshamn 1837, renoverad 
1926. Därunder fält med ins kr. ur J oh. l : 14. - Vid visitationen 1822 föreslog översten 
von Dannfelt, att en altartavla om 6 alnars H. måtte anskaffas. Den nuv. uppsattes 
1834, men tvärt emot Kungl. Maj :ts ritning och brev 1834 d. 1/ 4 anordnades det hela 
så , att predikstolen fick sin plats på altarbordet. I brev 1835 d. 26/ 8 förklarade Kungl. 
Maj:t att predikstolen skulle flyttas och 1836 d . 18/ 5 gillade Ö. I. Ä. nya ritningar t ill 
altaranordning. - Samma år anskaffades den nuv. altartavlan och predikstolen flytta-
des. - 1665 fanns en gammal altartavla >>med Billedsnideri förgylt>>. Senare, intill 
branden 1803, fanns en 1671 av dåvarande kyrkoherden Jens Andersson med maka 
skänkt uppsats, visande i relief Nattvarden, flankerad av de fyra evangelisterna (W 
1153). Denna ansågs för liten och uppsattes 1791 på ett två alnar högt postament med 
sinnebilder och inskr. ur l Kor. 11 : 26 samt flankerades av Moses och Johannes, vilka 
statyer nu äro uppsatta över ingången till >>Gudmorshuset». De äro av ek, synner-
ligen grovt arbetade. H. 137. Omkring altaruppsatsen var, enligt W 1153, anordnat 
ett på tvenne pelare vilande, marmorerat valv, som visade i n. och s. målade framställ-
ningar av Lidandet och Segern. 

Krucifix av trä, gråmålat. H. c:a 300. Kristus' H. c:a 150. Omkr. 1500- 1525. 
Gott arbete. Konserverat 1927. S. långhusväggen. 

Pre dikstol e n i vitt och guld, med sinnebilder i korgens bröstning och baldakinen 
krönt av ett förgyllt kors, uppsatt 1834 på altaret, 1836 eller 37 flyttad till sin nuv. 
plats. - 1665 omtalas en ny snidad predikstol >>ändnu icke anströgem. 1800 omtalar 
ÖLLER att på baldakinen funnos tre >>bilder>> av Tron, Hoppet och Kärleken. Möjl. har 
en fågelbild av ek, skulpterad, med spår av förgyllning, L. 23, (nu i St. H. M.) tillhört 
denna predikstol. 

Timglas av trä, förgyllt, krönt av Gustaf III:s namnchiffer. H. 67. 

1 Enligt H. CORNELL, Norrlands k yrkliga konst, Uppsa la 1918, s . 17, h a r dock i Norrland funnits 
liknande utbyggnader, k a llade »skrifterummet• vid bl. a. Alfta o. J är vsö kyrkor. 
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Bänkar, slutna, 1832- 33, ommålade 1926. - 1665 omtalas bänkarna utan dörrar. 
Ar 1700 köptes material till elva nya, slutna bänkar i koret. - Ar 1665 omnämnes 
prästkvinnans stol med dess dörr och panel. 

Orgelläktare från 1832- 33, med marmorerad bröstning. Orgelfasad i vitt och 
guld, 1~43, tillbakaflyttad 1926. - Ar 1767 skänktes en av byggmästaren, mekanikus 
Sven Algren, förfärdigad orgel mot villkor att han själv under sin livstid skulle få 
bestrida organistbefattningen.l På grund av att organisten låg i ständig oenighet med 
församlingen, måst e han emellertid efter 5 års tjänst göring avflytta från orten. Han 
medtog då sitt orgelverk, varefter kyrkan länge saknade orgel. - 1665 fanns en lång 
läktare i n., och 1701 utbetalas medel för >>14 st. beläten på Läcktaren att förbättra.>> 
Lantbrukaren Peter von der W ettering, bosatt på sin gård i Jämshög, samt son till 
prosten i Ljungby Henrik Nissenius (Wettering), ville 1699 uppsätta en läktare i koret 
för sig och sitt folk, varöver kyrkoherden Peter Sorbonius d . 16/ 12 s. å. besvärade sig 
hos biskopen. 

Kalk av silver. Stplr: tre kronor - I L ( = J acob Liljedahl) - Sölvesborgs vapen-
P 3 ( = 1821). H. 26,2. - P a t e n av silver. Stplr som å kalken. Diam. 18. - 1800 
nämner ÖLLER en år 1754 omarbetad kalk. Kalk och paten samt dopskål av silver 
bortstulos 1821 d. 6/ 1 . - Socke nbudskalk av silver. Stplr: tre kronor - I L (Jacob 
Liljedahl) - Sölvesborgs vapen - P 3 (= 1821). H . 12,5. - Pate n av silver. Stplr 
som å kalken. Diam. 9.- Oblatask av silver. Stplr: B. ERLANDSSON '----tre kronor -
Kristianstads vapen- Z 6 (= 1922). H. 23. - Vinkanna av silver. Stplr: I L(= J acob 
Liljedahl) - tre kronor - Sölvesborgs vapen - H 4 (= 1838). H. 39. - Sk e d av 
silver, förgylld, med vridet skaft. L. 21. 

Brudkrona av silver, delvis förgylld. Två kransar med spetsar, rikt besatta med 
stenar. Enl. stplr tillverkad av N. Juhlin i Karlshamn. H. 14. Diam. 26. Anskaffad 
1840.-En brudkrona av förgyllt silver med krans, om 121lod,inköptes 1730 för 160 
dlr smt. Den hade >>i långlige tider warit Frästehusen här wid församlingen tillhörig>> 
samt inropades s. å . på offentlig auktion efter avlidne prosten Olaus Troilius (LANDs-
KYRKOR). Den omarbetades 1780, förgylldes och försågs med >>löf>>. 

Dopfunt av trä, vitmålad och förgylld, i form av åtta voluter, uppbärande en 
platta. H. 85.- I Näsums (forna annexförsamlingens) kyrka står en dopfunt 
av trä, skulpterad, målad och förgylld, vilken möjligen tidigare tillhört Jämshögs 
kyrka. A den 8-sidiga skålen i relief: >>MAGDALENA - LARSDOTER - GEMSE- ANNO-
1681 - H: IENS: - SORBONIVS >>. H. 93 cm. - 1665 omtalas >>Funten af sten, staar 
wester i Kirken». - Dopskå l av silver, enl. inskr. skänkt 1830. Stplr: I L(= Jacob 
Liljedahl)- tre kronor- Sölvesborgs vapen- Z 3 (= 1830). H. 13 cm. - Dopfa t 
av silver med inskr.: >>LOFVA, ZION, DIN GUD! TILL JEMSHÖGS KYRKA. ÅR 1830, AV N. S. 

1 A., •som warit nyttjad wid flere byggnader i Riket, och äfwen i Ronneby å nyo anlagt Gewärs 
Factorieh, å tnjöt en årslön av 85 dir smt och 85 skäppor råg. A. A. HöLPHERS, Historisk afhandling 
om musik . . . Westerås 1773, s. 294. 
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r. PS. 138 : 2>>. Stplr som å skålen. Diam. 
28. - 1821 d. 6/ 1 bortstals en dopskål med 
fat av förgyllt silver, skänkt 1805. 

Ett par numm ertavlor, med svarta 
förgyllda ramar, krönta av lyror, uppburna 
av hållare av smitt järn. H. 118. 

Votivskepp, grön- och rödmålat, med 
en mast och ett lag kanoner . L. 48. 

Bland m ä s si ng slj uskron or n a märkas 
en, enl. inskr. skänkt 1728, en köpt 1756, 
samt två, som enl. inskr. skänkts den ena 
av Per Svensson i Rösjö juldagen 1836, den 
andra, till föräldrarnas åminnelse, av deras 
son Per P ersson i Rösjö, juldagen 1862. -
Ett par lju sp l åta r av driven mässing för 
l ljus med inskr.: >>IAH MLD». 1700-t. H. 50. 
- Ett parljuslamp etter av mässing för 
2 ljus, skänkta 1880, med Oscar II:s namn-
chiffer. H. 36,5. - Ett par ljusstakar av 
malm, vilande på tre lejon. Med avbrutna 
piggar. 1600-t:s f. h. H. 37. - Ett par 
l j u s s t a k a r av mässing, 2-armade, 3-pipiga. 
lnskr.: >>JÖRAN IOH : ÖLLER 1777 - GIEMS-
HÖG>>. Stplr: D Z ( = Daniel ZerP) - Karls-
kronas vapen. H. 27. 

Ett antependium av svart sammet samt 
ett av röd sammet med bårder och rHs Fig. 76. I'-rucifix. Omkr. 1500- 1525. 

i guldgalon. L. 335. - ÖLLER omtalar s. 271 
Kruzifix . E twn 1 500-1.~25. 
Crucifix . .·\bout 1500- 1525. 

ett nu förkommet antependium >>af ägta 
Carmoisie rödt brocherat Sammet, hwarå är en, i Guld, broderad Sol, med årtalet 1581, 
äfwen därunder broderadt; samt på ena sidan om solen, hela språket av Ps. CXI. 4 på 
Tyska: Er hat ein gedächtniss gestiftet etc. samt på andra sidan äfwen på Tyska, fullt 
utsatt I Cor. XI. 26. So offt ihr von diesem brodt esset etc., alt broderadt. Om detta 
täcke, som wid K yrkans Inventarium2 widare nämnes, finnes i Kyrkans Inventarii Bok, 
berättadt, at det blifwit förärt af Bonden Ola Nillsson i Holljö och först uptaget uti 

1 DA!'IEL ZERL, mässingsslagare i K arlskrona. Ljuskronor av honom bl. a . i Älmeboda, Små!. 1787. 
och på Öland i Föra 1799, Persnäs 1810 samt Källa 1812. 

2 •> \Vidskepelse ä r icke eller aldeles fö rswunnen , emedan man då och då förmärkt , at små stycken 
warit afklipt<" af Altare Täcket, hwilka lära n yttj as wid Barn-sjukdomar» (VIs.PROT. 1813 18/ 9 ) . 
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Fig. 77. Porträtt av kyrkoherden Karl Sonnberg Rönbeck, 
f. 1765, d. 1841. 

Bildn is des Pfarrers Karl Sonnberg Rön beck, geb. 1765, gest. 1841.  
Portrait of the vicar Karl Sonnberg Rönbeck, born in 1765, d. in 1841.  

lnventario 1682. Det är utan twifwel förfärdigadt och kjöpt utrikes ifrån>>. -En mäss-
hake av röd sammet med guldgaloner, modern, samt ett par håvar av röd sammet 
med guldgaloner, skänkta 1790. 

Flera murade gravar i kyrkan omtalas av ÖLLER, s. 311 ff., bl. a. en mitt på stora 
gången över prosten Jöns Sorbon, f. 1644, d. 1711, med >>en wäl uthuggen Liksten». I 
samma grav vilade prosten, f. d. bibliotekarien i Lund Johan Corylander\ f. 1707, d. 
1775. - Mitt framför altaret är den Estenbergska grave n, invändigt slätputsad, 
täckt av bräder, vilka vid undersökningen 1926, då den lämnades i orubbat skick, voro 

1 Kyrkoherde i Jämshög och Näsum sedan 1766, skrev 1755 sin »Berättelse om Lunds dom-
kyrka•>, utgiven av M. \VEIB ULL, Lund 1884. Se G. CARLQUIST i Svenskt biografiskt lexikon 9, 
Sthlm 1931, s. 9 ff. 
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Fig. 78. Porträtt av kyrkoherden Jöran Johan Öller, f . 1740, 
d. 18 11. 

Bildnis des Pfarrers Jöran Johan Öller, geb. 1740, gest. 1811.  
Portrait of the vicar Jöran Johan Öller, born in 1740, d . in 1811.  

nästan förmultnade. Bland kyrkogårdens gravminnen må nämnas en kulle i s.v. med 
en en!. traditionen välvd, nu instörtad gravkammare från 1806 och på toppen en 
gravsten med inskr. över K. hovpredikanten, t eol. d:r Jöran Johan Öller, f. 1740, d. 
1811, kyrkoherde i Jämshög och Näs u m sedan 1776, med tvenne hustrur. - Ö. om 
kyrkan ett g r a v m i n n e över familjen Hammar från 1800-t:s mitt. 

På kyrkogården stå ett antal gravkors av smitt järn av enkla, men goda typer, 
så som de ännu äro bevarade på kyrkogårdarna i v. Blekinge, samtliga från 1800-t:s 
sen. del och arbetade av en numera avliden smed Rosenlund, en vallon, som inkommit 
till Sölvesborg och där antagit svenskt tillnamn. - På en kulle invid landsvägen vid 
Lilla Holje står ett 1836 i ståtlig Karl-Johansstil uppfört gra v kapell av vitputsad 
gråsten för familjen von Dannfelt. 
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Fig. 79. Porträtt av !\lagdalena Ch. Öller, f. 1740, d. 1806. 
Bildnis von Magda lena C~: Öller, geb. 1740, gest. 1806.  

Portrait of Magdalena Ch. Oller, born in 1740, d. in 1806.  

I sakristian hänga följande porträtt: 
l. Kontraktsprosten i Oxie hd, Skåne, kyrkoherden i Skanör o. Falsterbo, senare i 

Malmö, mag. Jöns Rönbeck, f. i Jämshög 1685, d. 1740. Olja på duk. Skulp-
terad och förgylld ram. Bröstbild, brun fond. Enl. ÖLLER uppsatt 1780 och signerat av 
C. L. Gradman. Restaurerat 1915. H. 146, B. 98. 

2. Prosten och kyrkoherden i Ystad Matthias Rönbeck, f. 1708, d. 1772. Olja på 
duk inom förgylld ram. Mörkbrun fond . Inskr. bl. a . >>DEPICT. ANNO JET. 48>>. Skänkt 
1796. Restaurerat 1915. H. 90, B. 76. 

3. Prosten och kyrkoherden i Röstånga Abraham Rönbeck, f. 1706, d. 1794. 
Olja på duk inom förgylld ram. Himmelsblå fond med bryna skyar, brun kolonn 
med inskr.: >>DEPICT. ANNO JET. 7 8>>. Skänkt 1796. Restaurerat 1915. H. 88, B. 75. 

4. Kyrkoherden Kar l Sonnb e rg Rönbeck, f. 1765, d. 1841 (fig. 77). Olja på duk 
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Fig. 80. Porträtt av hoYpredikanten, mag. Johan Pet. Lindström, 
f. 1776, d. 1819. 

Bildnis des Hofpredigers Magi5t~r Johan P et. Lindström, geb. 1776, gest. 1819. 
Portrait of D octor Joh an Pet. Lindström, court chapla in, born in 1776, 

d. in 1819. 

inom förgylld ram. Bakgrunden ett landskap med blå och brungul fond. Restaurerat 
1915. H. 91, B. 82. 

5. Kyrkoherden J öra n J o han Oller, f . 1740, d. 1811 (fig. 78). Pastell inom för-
gylld och skulpterad ram. Ljusblå, delvis mörkare fond. H. 89, B. 68. 

6. Kyrkoherde Öllers första hustru Magdalena Ch. Öller, f. 1740, d. 1806 (fig. 79). 
Olja på duk inom skulpterad och förgylld ram. Mörkblå dräkt, vit mössa, röd stol och 
bord. Restaurerat 1915. H. 92, B . 70. 

7. Trol. ovannämnda Öller som un g. Olja på duk inom förgylld ram. Restaure-
rat 1915. H . 73, B. 65, 5. 

8. Hovpredikanten, mag. Johan P et. Lindström (fig. 80), f. 1776, d . 1819. Olja 
på duk inom skulpterad och förgylld ram. R estaurerat 1915. H. 85, B. 72. 
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Fig. 81. Porträtt av kyrkoherde Öllers moder ? 
Bildnis der Mutter Pfarrer ÖIl ers'!  

Portrai t of the mother of the viear ÖIler?  

9. Kyrkoherden och prosten O. Hammar, f. 1784, d. 1864. Olja på duk inom skulp-
terad och förgylld ram, sign. >>M. JEANSON, (MAGNus JÖNssoN?, s. 76) 1864>>. H. 147, B. 118. 

10. Kyrkoherde Ollers fader? Olja på duk inom förgylld ram. Chokoladbrun 
dräkt. Restaurerat 1915. H. 80, B. 69. 

11. Kyrkoherde Ollers moder? (fig. 81). Olja på duk. Blå dräkt med gul be-
sättning, röd schal, mörk fond. Restaurerat 1915. H. 73, B. 66. 

12. Äldre blekingsbonde (fig. 82), enl. traditionen bonden Lars från Holje i 
Jämshögs sn. Olja på duk inom förgylld ram. Blå rock med silverknappar, röd väst, 
gula vantar. Restaurerat 1915. H. 85, B. 70. 

13. Äldre bondkvinna (fig. 83), enl. traditionen den ovannämndes hustru Marga-
reta. Olja på duk inom förgylld ram. Svart jacka, röd kjortel, grönt förkläde med vita 
bårder, >>fälttecken», vit halskrage med hålsöm, vit huvudklut. Hon bär psalmbok i 



97 JÄMSHÖGS KYRKOR 

F ig. 82. Porträtt av bonde, enli gt tradition en L ars frå n Holj e. 
Bildnis eines J3a uern, der Uberliefe rung nach L a rs von Holj e.  
Portrait of nf a rmer , according to tradition La rs from Holj e .  

rött band med silverknäppen, näsduk med hålsöm, röda vantar. Restaurerat 1915. H. 
84, B. 69. 

Åminnelsetavla över prosten och kyrkoherden Johan Billing, f. 1697, d. 1764. 
Olja på duk inom skulpterad, målad och förgylld ram av skulptören och målaren vid 
K. Amiralitetet i Karlskrona Johannes J acob Limnell 1766. H. c:a 250, B. 120. - Den 
murade Billingska gravens plats var i koret, n. om altaret , alltså strax under tavlan. 

Förkomna äro: ett epitafium över kyrkoherden Lauritz Pederson, d. c:a 1657, uppsatt 
1671, samt porträtten av kyrkoherden J ens Andersson, d. 1671, kyrkoherden Jöns 
Sorbon, d. 1711, kapellanen Johan Gotske samt kyrkoherden Peter E stenberg, f. 1686, 
d. 1740, samtliga omtalade av ÖLLER 1800. 

Ta v la, oljemålning på duk inom röd- och svartmålad ram (fig. 84). Ett kors på en 
plint är bildat av bokstäverna IEsvs CHRISTvs. Vid sidorna språkba nd med inskr.: >>CUM 

7. Sveriges kyrkor. Blekinge II. 
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Fig. 83. Porträtt av bondkvinna, enligt traditionen :\'largareta,  
hustru till Lars från Holj e.  

Bildnis einer Bäuerin, der Uberlieferung nach i\la rgarcta, Ehefrau des  
Lars von Holje . 

Portrait of a .countrywmnan, according to tradition 1\fargaret, the wHe of 
Lars from Holje. 

PATRE, CUM SACRA Q U I FLAMINC CUNCTA CREAVIT CREDE IEHOVA POTENS CHRISTU S 

IESUS IS EST>> resp. >>IPSE REDEMPTOR, ITEM SALVATOR CHRISTUS IESUS UN ICUS EST H O-

MINU M, VERU S EST HO:VIIN UM . >> Färger: grått, vitt och svart med mörk fond. H. 103, B. 
79. Möjligen av den t ro!. holländske konstnären eller byggmästaren Adam Horislamb, 
vilkens vistelse i Danmark och Sverige är belagd för åren 1646-49.1 

1 E n teckning i samma geometriskt-kubistiska stil med påteckningen •>Gerissen in Stockholm Anno 
1.6.4.6•> samt utförd av Adam Horislamb, förvaras i Kunstmuseet, Köpenhamn. På samma plats för-
varas dessutom av H. ett tunt band färglaverade teckningar m ed arkitekturdetaljer såsom gavlar, 
portaler, gravmonument och epitafier från åren 1647- 49. Av dessa framgår, att H. under 1648 vistades 
i Rotterdam, Lcyden och Danzig, samt under de först a månaderna a v 1649 i Törmingen i Holstein. 
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Fig. 84. Oljemålning, möjligen av Adam Horislamb. 1600-t:s mitt. 
Ölgemälde, möglicherweisc Yon Ada m Horislamb. Mitte des 17. J a hrh. 

OH-painting possibly by Adam 1-Iorisla mb. Middle of the 17th century. 

Två Gustaf III:s tal 1771 o. 1772, inom skulpterade, blåmålade och förgyllda 
ramar. H. 78 resp. 75. 

En länstol av bok med vridna ben från omkr. 1700, H . 106, samt en av björk, 
blå- och svartmålad, med tulpaner m. m. i relief. Å ryggens frånsida inskr.: >>1823 

P.K.S.>> H. 128. - Trebent sto l av ek med nyare ryggstöd från 1779. H. 130. 

Ytterligare ett löst blad av H:s hand finnes i Kunstmuseet, det visar ett förslag till epitafium och är 
daterat " / 11 1649 i Muhcll vid Leydcn . Horislamb synes ha hört till den trupp av holländska ingenjörer 
eller byggmästare, vilka under Kristian IV verkade vid de danska fäslningsanläggningarna. Därpå 
t yder hans under tiden "h- 27 / 2 1649 b elagda vistelse i Tönningen. Vad som föranlett hans v istelse i 
Stockholm 1646 är t. v . obekant. 
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Gapstock av furu med 6 hål. L. 147. 
storklockan, enl. inskr. omgjuten 1804 av Johan H. Fries i Kristianstad. H. c:a 

100, Diam. 117. - 1700 honoreras mäster Conradt grovsmed, borgare i Kristianstad, för 
en ny klocka. - Lillklo ck a n, 1 enligt inskr. inköpt 1664 från Åhus, där den tillhört 
ett S. I\'ikolai gille, nedsmält vid kyrkans brand 1803, omgjuten 1804 och ånyo omgjuten 
1839 av G. O. Fredrickson i Kristianstad. H . 89, Diam. 101. - Enligt GYNTH ER och ÖLLER 
visade klockan urspr. följande inskrifter: l) troligen MC, 2) en stående biskop 
i relief och inskriften san tvs : ni eholavs +, 3) en sittande biskop i reli ef med inskrift: 
Ss con vi o : sancti : nicholai : inimus (?) +, 4) + Andreas: fecit : ha c : ciipanam : (i 
majuskler). Därest den första inskriften är rätt läst, skulle klockan varit gjuten år 1100 
och alltså en av vårt lands äldsta daterade klockor. Detta synes dock vara mycket 
osäkert. Nicolauskulten blev allmän i västerlandet först efter år 1087, då helgonets ben 
fördes till Bari i Apulien. Nicolaus nämnes i Skåne först 1126, då vänstra altaret i Lunds 
domkyrkas krypta vigdes åt bl. a. detta helgon, men först 1161 omtalas en S:t Nicolai 
kyrka i Simrishamn. Då emellertid klockorna i Lumby och ThorsJunde i det egentliga 
Danmark bära inskriften : >>Andreas fecit hane Campanam >>, är det troligt att en fel-
läsning föreligger samt att Åhusklockans tillkomsttid sammanfallit med dessa, eller 
början av 1300-talet, samt att elen gjutits av mäster Andreas (ANDERsoN, Blekinge-
l>ilder, s. 122). 

SAMMA:\'FATTNI NG 

I. Vid 1200-t:s mitt up pföres en k yrka av tegel med rektangulärt långhus och lägre och smalare, 
rakt avslutat kor. Av m edeltida inventarier har bevarats ett krucifix från tiden 1500-1525. 

II. 1737- 1739 ombygges k yrkan under ledning av k yrkoherde Peter E stenberg, varvid kyrkan 
höjes samt utvidgas mot s. Exteriören förvandlas i barock and a m ed svängda gavlar och målad y tter-
dekoration. 

III. 1778 tillbygges sakris tia. 
IV. 1803-1804 iståndsättes k yrkan efter brand. 
V. Under 1700-t. och 1800-t: s förra del har tillkom mit en porträ ttsamling av för en la ndskyrka 

mindre vanlig omfattnin g. 
VI. 1832- 1833 tillbygges långhuse t mot v. och u ppföres to rn . I n. tillhygges det s. k. gudmors-

huset , avsett för •>kvinnokönet vid bamdop och kyrkotagningar •> . 
VII. R estaurering 1926. 

ZUSAMME~FASSUNG 

l. Mitte des 13. J ahrhunderts w urde eine Kirche a us Ziegel mit rechtecki gem Langschiff und niedri-
gerem und schmalerem, gerade abschliessendem Chor errich tct. Von den mittel alterlichen Inventa rien 
ist ein Kruzifix aus der Zei t 1500- 1525 erhaltcn geblieben. 

IL 1737-1739 wurde die Kirche unter Leitun g vo n Pfarrer Peter Estenberg umgebaut. Sie 

Före •>Högtidsdagar ringes om aftonen äfwenså alla sommaraftnar med den mindre klockan•. 
(V!S.PROT. 1813 1 8!9), 

1 
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wurde dabei erhöht und gegen Siiden erweitert. Das Exterieur wurde dem Barockstil angepasst, 
mit geschwungenen Giebeln und gemalter Aussendekoration. 

III. 1778 wurde eine Sakristei angebaut. 
IV. 1803- 1804 wurde die Kirche, nach einem Brand, wiederhergestellt. 
V. Während des 18. Jahrhunderts und in der ersten Hälfte des neunzehnten kam eine Port rät-

sammlung von fiir eine Landkirche ungewöhnlichem Umfang hinzu. 
VI. 1832- 1833 wurde das Langschiff gegen Westen erweitert und ein Turm aufgefiihrt. Im Nor-

den wurde das sogen. •>Gevatterinnenhaus •> angebaut, das »fiir Frauenspersonen bei Kind taufen und 
Einsegnungen•> bestimmt war. 

VII. Restaurierung 1926. 

SUMMAR Y 

I. In the middle of the 13th Century a church was erected of brick with a rectangular nave 
and a lower and narrower chancel ending with a straight wall. Of the medieval fittings there 
is preserved a crucifix from the period 1500- 1525. 

II. In 1737-39 the church was rebuilt under the guidance of t he Reverend Peter Estenberg, 
when the church was built higher and extended towards the south. The exterior was altercd to 
Baroque-style with curved gables and painted outside ornaments. 

III. In 1778 a sacristy was built. 
IV. In 1803-4 the church was repaired after a fire . 
V. In the 18th Century and the first part of the 19th Century a collection of portraits was 

added, of a size unusual in the case of a country church. 
VI. In 1832- 33 the nave was added to in the west and a tower erected. To the north was 

built the so-called »Godmother's house•> intended for nvomankind at christenings and churching•>. 
VI I. Restored in 1926. 

7* 



Fig. 85. Exteriör från s. o. 
Änsseres von Siidosten . - Exterior from the south-east. 

MÖRRUMS KYRKOR 
TRYCKTA KAL LOR: BRUNIUS, S. 665. - JOH. C. EoELFELT, Brudparen i Mörrums kyrka, l\"orr-

köping 1841. - PEHR JoHNssoN, Ur Blekinge kyrkoböcker, Karlshamn 1911, s. 5 ft - · MtiTZELL, 
List er , s. 17 ff. med avb. av sigill. - HJ. W N., Mörrum i Bleking, Ny Ill. Tidn. 187(\, s. 73 o. 75 f. 

HANDSKR. I<.~LLOR ocH AV B.- SAML .: CRONHOLM, s. 209. - A. T . A.: Bnu:-<Ius XIV o. XLI, 
p. 165. - B . ST.: Förslag till utvidgning och tornbyggnad av L. 'vV. SIFVERZ 1838; Förslag till d:o av 
I. W . GERSS 1839; F örslag till d:o gill. 1845; R itn. till predikstol av J. F . ÅBOM 1846; Ritning t ill ny orgel, 
gill. 1872; Andringsförslag 1914 och 1935- 36. - U. B.: R itn ing av L. W. SIFVERZ 1838 i Topogr. 
planschsaml. Bleking nr 42495. - R. A .: ö. I. Ä:s skrivelser, ritning 1836. 

KYRKANS AR KIVALIER: RAK. 1733; KR.PROT. 1769- 1797, 1783-nu; VIS.PROT. från 1812; K RÖ-
NIKEBOK från 1910. 

KYRKoGÅRD Mörrums kyrkogård har sin största utbredning i v. delen och kringgärdas här av 
häck; eljest kallmur. Utefter muren växa lindar. I ö. en ingång med smidda järn-
grindar inom stenstolpar, i n. två par portar med smidda järngrindar inom murade 
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vitputsade pelare, täckta av kalkstensplattor 
med stenkulor. I marken äro inlagda smidda 
järnrister. Portarna torde ha uppsatts resp. 
1837 och 1847. - Muren var 1739 vitputsad 
och avtäckt. 1844 och 1846 utvidgades kyrko-
gården, varvid ö. och n. muren anlades. 1860 
företogs ånyo en utvidgning. Ö. om kyrkan en 
nyare kyrkogård med gråstensmur, delvis häck 
och järngrindar, planterad med cypressalle. Man 
beslöt 1929 att utvidga denna kyrkogård åt s. 

Fordom fanns, tro!. på kyrkogården, klock-
stapel av trä, som ombyggdes 1741. I denna uppsattes 1789 ett urverk, vilket 
nedtogs 1846 och uppsattes i den nya kyrkans torn. 

I s.v., nära Mörrumsåns strand står ett gravkapell av trä, spånklätt samt med 
brädtak. 

Den ä l d s t a k y r k a n s plan kan icke med säkerhet fastställas, men sannolikt bestod 
den av rektangulärt långhus med smalare, rakslutet kor. Jfr fig. 89. Materialet var 
gråsten. Utvändigt voro murarna vitputsade (1739). Yttertaket var 1744 lagt med t egel 
åtminstone i n. Kyrkans utseende f. ö. okänt. Möjl. var hon uppförd under 1200-t., dock 
icke som den första på platsen. I konungalevslistan i konung Valdemars Jordebog 
från 1200-t:s f. del omtalas såsom tillhörande konungalevet bl. a. Mörrum med dess 
laxfiskeri.l På grund av sitt läge vid den gränsskiljande ån måste orten antagas haft 
betydelse även ur andra synpunkter än såsom laxfiskeplats och kungsgård. Man torde 
därför här ha att räkna med en äldre kyrka, uppförd kanske redan kort efter Eginos' 
mission på 1060-t., antagligen av trä. 

År 1774 blev kyrkan >>Utvidgad på n. sidan till dubbel bredd, emot vad hon förr haJe>> 
och långhusets ö. gavel rödfärgades. På en ritning av år 1836 i R. A., sign. C. Ahlberg, 
ser man att kyrkan trots utvidgning bibehöll sin gamla, förmodade plantyp: bredare 
långhus, smalare fyrkantkor. - 1776 omtalas tio fönster; 1794 omnämnes >>det stora 
Gafwelfönstreb> i v. I koret inlades golv av bräder 1793. Innertakets dekoration om-
talas 1777: >>Kyrkohwalfwets hwit målning samt en swart Runestens inscription 
med förgyllte bokstäfwer i Choreb>. - 1845- 47 raserades kyrkan helt eller till över-
vägande delen. 

En sakristia hade tillbyggts 1721. Tro!. låg den i n., stötande intill koret, ty CRoN-
HOLM omtalar på 1750-t. ett >myare utbygge i n. mot prädikstolem. 

Vapenhus i n. omnämnes 1744. Detta torde dock knappast vara detsamma som re-
parerades 1800, ty långhuset blev tillbyggt åt n. 1774. I stället torde härmed avses det 
sydliga vapenhus, som synes å fig. 89. 

Om altaruppsatsen, se under nya kyrkan (s. 109 ff). 
1 O. NIELsEN, Kong Valdemar den Andens Jordebog. Kubenhava 1873. 

Fig. 86. situationsplan.  
Lageplan. - Plan of situation.  
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Fig. 87. Längdsektion.  
Längenschnitt. - Longitudinnl section.  
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Fig. ::l0. :Vlörrums kyrka enligt ritning 1836 av C. Ahlberg. 
Die Kirche zu -~VIörnun nach einer Zeichnung 1836 von C. Ahlberg. 

::\förnm1 church according to a drawing by C. Ahlberg in 1836 . 
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F ig. 90. Interiör mot ö. 
Inneres gegen Osten. - Interior towards the east. 

GA:\ lLA 

Bänkarna omnämnas som nya 1739. - En läktare omtalas 1776, då den målas. KYR KANs i N 
nEDl' I NG OCH 

Den ombyggdes 1794. I övrigt intet känt. I l'V DiTAHIER 

1\'uvarande kyrkan byggdes 1844-47 enligt av arkitekten I. W. Gerss1 1839 upp~ :s-uvA HA'WE 

K Y H. KAN 

Ang. GEnss, se Sv. K., Blekinge, I, s. 51. - Redan 1831 hade kostn ads förslag uppgjorts för torn 
och följ ande år d. '·'fa beslutades a tt tillbygga den gamla kyrkan 1 O alnar , varjämte ritningar anskaffa-
des, visande tillbyggnad och torn. H ärmed torde menats tillbyggn ad åt v. Ritningen ifråga synes ha 
överensstämt med ettdera av L. vV. Sifverz 1838 signerade två förslag, det ena med bredare 
centralparti, t illbyggnad mot v. och torn, det andra med starkt utskjutande, högre korsarmar. 183i 
d. 29 / 1 förekommer beslut om tornbygge. 1839 hade anskaffats nya ritnin gar , uppgjorda av I. \\'. 
Gerss 1839. Det ena förslaget anslöt sig r ä tt nära till Sifverz' ena alternat iv, var vid endast en liten 
del av östpartiet skulle bibehållas, varj ä mte skulle tillbyggas stora korsarmar , väs tlig a rm och torn. 
Gent emot Sifverz' förslag till korsarmarn as yttre upplivning med st ora blindarkader , eftersträvade 
Gerss en betydande förenklin g. Gerss' a ndra alternativ, v ilket antogs till utförande, avsåg endast 
förlängning av långhusmurarna samt torn. - Arbetet p åbörj ades 1844. 1845 d. 13,', beslutades p å 
sockens tämma ytterligare utvidgning, så a tt det gamla koret skulle fä samma bredd som långhuset. Man 
frängick nu Gerss' ritning i så måtto, att långhuset, i stället för de proj ekt erade fyra, fick sex fön ster-
axlar; det lägre och smalare koret slopades, och absiden fick ansluta sig omedelbart tilllånghusets ö. gavel. 
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Fig. 91. Interiör mot v. 
Inneres gcgen \Vesten. - Interior towards the west. 

gjord ritning. Dess långhus består av den gamla kyrkans långmurar, förlängda såväl 
åt ö. som åt v. Västtornet byggdes alldeles nytt, likaså den absidformade sakristian. 
Byggnadsmaterial: gråsten . Utvä ndigt äro murarna spritputsade med slätputsade 
fönster och dörromfattningar och profilerad taklist. Fönstren rundbågiga, med järn-
spröjsar. I solbänkarna tjärad järnplåt. Dörr a rn a raka, gulmålade, i n., ö. och s. med 
påsatta, försilvrade trästjärnor. Tornets granitomfattade ingång krönes av en inskrifts-
platta av gjutjärn med upplysningar ang. nybyggnaden. Yttertaket klätt med tjärad 
plåt. -Golv i långhusets mittgång och vapenhuset av äldre gravstenar och kalkstens-
plattor, eljest cement och trä. Innerväggarn a äro behandlade i grå- och gulmålad 
kvaderimitation. Inn ertake t av brunmålat trä i segmentform med blåmålade 
kasetter och i dessa vitmålade stjärnor. Interiören ommålad 1934. - Kyrkaa u p p-
värmes sedan 1930 av värmeledning, förut av järnkaminer. Tidigare (1857) omtalas 
en kakelugn i sakristian. Elektrisk belysning installerad 1934. 

INRE))N 1 ~'G Altarbord av vitputsat t egel, ovantill träklätt sedan 1856. - Altarring med 
OCH LOSA IN-
VENTATHER svarvade dockor från 1854. - Altarprydnaden utgöres av en kolonnställning, bärande 
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Fig. 92. Altaruppsats. 1600-t:s förra del.  
Altaraufsatz. 1. H älfte des 17. J ah rh. - R etablc . First part of the 17th century .  

e tt klassiskt gavelröste av vitt och förgyllt trä, inramande en framställning: Kristus 
välsignar barnen, oljemålning på duk av Lönblad, Kristianstad 1861. - Den tidigare 
.använda, för gamla kyrk an tillverkade altarprydnaden, nu uppsatt å s. väggen, 
bestod av en uppsats av trä (fig. 92), skulpterad i beslagsstil, med delvis ursprunglig 
m ålning och förgyllning. I mittpartiet är Nattvarden målad, å ömse sidor Korsfästelsen 
och Uppståndelsen. Däröver inskriptionsfält, tvenne dygder och en Mosesstatyett. I 
krönet Christian IV:s namnchiffer. Mellan första och andra våningen torde ett mellan-
parti funnits, trol. i form av en baldakin, som stöttats av två kolonner.1 Två dylika 

1 Baldakinaltaret med stödjande kolonner blir från omkr. 1600 omtyckt i Skåne. En dylik anordning 
ägde Hengs kyrkas altaruppsats från 1590-t. av mäster Daniel Tommisen, d. c:a 1603. Se GREGO R PAU L s 

soN, Skånes dekorativa konst. Sthlm 1915, s. 137 ff. Jfr även altaruppsatserna i Fuglie, Träne, Gärds 
Köpin ge etc. 
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Fig. 93. Processionskrucifix. 1400-t:s mitt.  
Prozessionskruzifix. Mitte des 15. Jahrh.  

Processional crucifix. Middle of the 15 th century .  

H. 191, äro bevarade, med korintiserande kapitäl. Å baksidan inskr. med kyrkoher-
den Christen Christensson Kocks (1696- 1712) namn. 1600-t:s förra del. Uppsatsen 
har övermålats och försetts med svensk t ext i inskriptionsfälten 1715. Den nedtogs 
1846 och förvarades länge på nya kyrkans vind, tills den 1912 konserverats av artisten 
A. Norblad. 

Kru cifix av ek. Förgyllt ländkläde, brunt hår och skägg, grön krona, skär karna-
tion. Vid fötterna dödskalle och korslagda ben. Kors med inskr.: >>r N R I>> omkr. 1700. 
Renoverat 1911 av A. Norblad. H. c:a 220. N. korväggen. 

Processionskrucifix av ek (fig. 93) på svartmålat, nyare kors, 1400-t:s mitt. 
H . 50. 

Predikstol av trä (fig. 90) med rund korg. Vitmålad och förgylld . Uppsatt 1846-47 
enl. ritn. av J. F. Åbom.1 - Av kyrkans äldre predikstol är bevarad en skulpterad, 
målad och förgylld konsol i form av ett änglahuvud (såsom i Elleholm, s. 120). 1700-t:s 
början. H. 57. 

Arkitekt, f. 1817, d. Sthlm 1900. l 
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Fig. 94. Bokstöd. 1743. F ig. 95. Baldakin till äldre dopfunt. 1600-t :s 
Lesepult. 1743. - Book-stand . 1743. förra del. 

Baldachin eines ä lteren Taufsteins. l. Hälfte d es 
17. Jahrh. 

Baldachin of an older baptism a l !ont. 
the 17th century. 

First part of 

Öppna bänkar, enkelt snickeriarbete, samtida med kyrkan.  
I v. en läktare med orgel, allt i vitt och guld.  
Av kyrkans äldre dopfunt återstår en i sakristian förvarad, 6-kantig baldakin av  

trä (fig. 95), ornerad i beslagsstil, målad och förgylld, med inskr. ur Mattheus 28: 19. 
1600-t:s f. del. H. 65. 

D o p sk å l av silver (fig. 97). I brättet fem fastnitade änglahuvuden. Enl. stplr av 
Fredrik August Meyer i Karlshamn 1787. Diam. 30. Jfr Elleholms INv. av 1715/ 16 : 
>>ett mässingsbäcken och ett tenfaat i funtem (s. 121). 

B o k s t ö d av skulpterat trä (fig. 94), blå- och rödmålat samt förgyllt . Med inskr. 
ur Efes. 5 : 19 och årtalet 17 43 . L. 36. 

K a l k av silver (fig. 96), förgylld. sexpassformad fot med fastnitat krucifix och 
graverad ornering samt inskr.: >)ANNO 160 5 . IN . VSVM . ECCLESIJE. CHRISTI . QVJE . EST. 
MORVM . COMPARATVS . EST . HIC. CALIX . PASTORE . DOMINO . CHRISTOPHORO . PAVLI .>) 
( = Till bruk för Kristi ky rka som är i Mörrum köptes denna kalk år 1605, då herr 
Christoffer Paulsen var kyrkoherde). I bottnen : >>ON HA xxxxxuJ LOT>> (två bomärken) . 
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Fig. 96. Kalle 1605. Fig. 97. Dopskål. 1787. 
Kelch. 1605. - Chalice. 1605. Taufbecken. 1787. - Baptismal bowl. 1787. 

Stplr: HK1 - vapen inom sköld. H. 22. En!. RÄK. omarbetades kalken 1785. 
Tro!. utökades (förhöjdes ?) då cuppan. -Paten av silver. I bottnen ingraverat: 
>>i h s>>. 1600-t. Diam. 14,3.- Sockenbudskalk av silver med två cuppor. lnskr.: 
>>Uti Kiörkioherdens Herr Christian Kocks tid er denne Kalck giort till Mörums Kiörckia 
Anno 1705>>. Stplr å foten: X - Karlskronas vapen- C. H. 12.--Paten av silver. 
En!. stplr av Hans Georg Tillström, Karlshamn 1847. Diam. 7.-1785 års INv. upp-
tager en nu förkommen silverkanna om 56 lod.- Oblatskrin av silver, ovalt, på 4 
fötter (fig. 98). Inskr. i bottnen: >>TIL HÖR MÖROMs KJÖRKA 1837>>. En!. stplr av N. 
Juhlin, Karlshamn 1835. H. 15. 

N u m m e r t a v l a med ram i allmogeart och målning i blått, gult och skärt. 1700-t. 
En d:o imiterad. H. 82. 

1 Sannolikt = guldsmeden Hans Klausson i Vä. Se O. K."LLSTRÖM, Guldsmeder i Vä om-
kring år 1600, i Skånes Hembygdsförbunds årsbok 1937. 
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Bland ljusredskap märkas: Tre l j u s -
k r o n o r av mässing, vardera för 8 ljus, 
skänkta 177 4 och 1797, samt en likaledes 
för 8 l j u s krönt av en fläkt örn, från 
1700-t:s f. del. H. 60.- Ljusk a n.dela-
b er av mässingsbleck, 6-armad, 7-pipig, 
skänkt 1822. - Ett par ljusstakar av 
malm (fig. 99), profilerade, med pigg; vi-
lande på tre lej on. 1600-t:s f. del. H. (total) 
53. - 1839 köpas >>2:ne Ryska waxljus>> 
för 6:32 rdr bco. möjl. = ett par målade 
träl jus, som nu sitta i nya ljushållare, 
skänlzta 19 27. 

Kalk d u k av sammet med målad orne-
ring samt fragment av guldspets. 1700-t. 
61 x 29 . 

Två mässh a kar av svart sammet. Den 
ena med kors och bårder av silvergalon samt silverknäppe med inskr.: >>I.B.S.P.w. 
1796 >> . H. 123. B.M. 

I kyrkans golv äro inlagda 20 gravstenar av kalksten med inskr. frå n 1700-t., 
desslikes en utanför s . och en utanför n. dörren. 

Porträtt av kyrkoherden, prosten J. B. Santesson, f. 1727, d. 1809. Oljemål-
ning på duk inom skulpterad, förgylld ram. 100 x 82. Renoverat 1819. - INv. 1817 
upptager ett nu förkommet porträ t t av prosten Aquilonius med hustru. 

BI B L I A, Das ist die ganz e heilige Schrifft, Verdeutschet durch D. Mart. L u therum 
... Liineburg, Bey den Sternen 1641. 

Martin Luthers skrifter, bd 8;tryckt i Wittenberg 1568. I skinnband med rik 
pressning och inskr.: >>M.V.R.F.H.1586.>> Enl. anteckning å latiniinnerpärmenskänkt 
1647 av generalen, fältmarskalken Arvid Wittenberg till Benjamin Magnus Wortmann, 
P. L. på slottet Friedland i Böhmen >>med krigets rätt till förökande af mitt bibliotek>>. 
Skänkt till kyrkan 1741 enl. testamente av avlidne fältskären Berns.1 

Sigill av mässing med inskr.: >>MÖRRUMS SOCKNE SIGILL 1787>> - Kyrkans gamla 
sigill, trol. från sl. av 1500- eller b. av 1600-t., visade enl. avb. i MuTZELL, Lister, ett M 
inom en sköld samt inskr.: >>MÖRUMS KIIRCKE SEIEL.>> 

Stora klockan med inskr.: >)ANNO .1 599. HAFFWER . ERLIG . OCH . WELBIVRDIG . 
MAND . KNVD . GRVBBE. ALSLOFF. HOFFVIDTZMAND . PAA. LYCKOW. OCH . SILLISBORIG. 

De i Mährcn och B.öhmen av svenskarna tagna li tterära krigsbytena, vilka senare införlivades med 
drottning Kristinas bibliotek , äro nu delvis förstörda. En!. O. \VALDE, St01·hetstidens litterära krigs-
byten, 1- 2, Uppsala 1916- 20, sakna vi närmare kännedom om vad som tagits av bibliotek under dessa 
många fälttåg. Det är därför som notiser som ovanstående ha sitt värde. 

8. Sveriges kyrkor. Blekinye Il . 

Fig. 98. Oblatskrin. 1835. 
Oblatenkästchcn. 1835. - Wafer-box. 1835. 

1 
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Fig. 99. Ljusstake av malm. 1600-l:s förra del. 
Eherner L e uchter. 1. Hälfte des 17. Jahrh.  

Iron candlestick. First pa rt of the 17th ccntur~··  

SLOT . LADET . ST0BE . DENNE . KLOCI<E . TILL . MORVM . KIRCK E . WDI. BL EGING. BOR-

CHARD . GELLEGETHER . ME . FECIT>>.1 Dessutom ornerad med fyra reliefer visande: 
1-2) Grubbes och hans hustrus vapen, 3) Pelikan med ungar och 4) Kristus på 
korset. H. (total) 100, Diam. 106. 

Lilla klockan enl. inskr. gjuten 1770 av Magnus Bergstedt i Karlskrona. H. 84., 
Diarr1. 99. 

SAMMAi'\FATTl\ING 

I. Trol. på 1200-t. uppföres en gråstenskyrka med rektangulärt långhus och smala re, ra kslutet kor. 
II. Processionskrucifix från 1400-t:s mitt (fig. 93). 
III. Altaruppsats (fig. 92) och kalk (fig. 96). 1600-t: s förra del. 

1 BonCHARD(T) GELLEGET(H)Ens verksamhet infa~ l er 1585- 1613. - På klockan på Själlands Odde 
förekommer även h ans gjutaremärke, den ovann ämn de reliefen, visande pelikanen med sina ungar 
samt Kristus på korset. Vidare förekommer ibland en dubbelörn, vilken även torde kunna betra ktas 
som h ans gjutarcmärke. F örf. h a r funnit klockor av h onom i L aholm, Hall. 1591, Västra Karleby, 
Skåne 1593, Öj a, Skåne 1599 och Stora Köpinge, Skåne 1611. D essutom har funnits eller finnes en klocka 
från 1608 i Väsby, Skåne. Se även W . ANDERsoN, Blekingebilder , s. 122. E n son eller anhörig till B. 
var troligen den i Köpenhamn bosatte RunoLr- BoncHA RT, v ilken gj utit klockan i Vä, Skåne, 1620 
och på Sejerö i Kattegatt 1651 (under K arl X I:s krig förd till Göteborg, där den till 1680 hängde 
i K ristine kyrka), samt två lj uss takar i 13urs, Gotland 1625. 
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IV. Sakristia t illbygges 172 1. E tt vapenhus fanns på k yrkans s. sida, ett annat sådant tycks även 
h a funni ts i n . 

V. 1774 utvidgas kyrkan åt n . till dubbel bredd. 
VI. :\'uv. k y rkan bygges 1844- 1847, tro!. med a nvändande av den äldre k yrkans s., n . och ö. 

murar. 
VII. Restaurering 1936. 

ZU SAMME NFASSU~G 

l. 	\ Vahrscheinlich im 13. J ahrhundert wurde eine Fcldsteinkirche mit rechteckigem Langschiff 
und 	schmalerem, gerade abschliesscndem Chor errich tet. 

Il. E in Prozessionskruzifix ans der Jllit tc des 15. Jahrhunderts ist erhalten (Fig. 93). 
III. Altaraufsatz (Fig. 92) und K elch (Fig. 96) st ammen a us der erst en Hälfte des 17. J ahr-

hunderts. 
IV. 1721 wurde eine Sakristei angebaut. An der Siidseite - und wahrscheinlich auch an der 

Nordseite - der Kirche befand sich eine Vorh alle. 
V. 1774 wurde die Kirche nach Norden zu doppel ler Breile erweitert. 
VI. Die jetzige Kirche wurde 1844-1847 erbaut. Dabei wurden wahrscheinlich die Siid-, Nord-

und Ostmauern der älteren Kirche venvendeL 
VII. Rest a urierung 1936. 

SUMMARY 

I. Presurnably in the 13th Century a rubblework church was erected with a rectangular nave 
and a narrower chan cel ending with a straight wall. 

II. A processional crucifix from the middle of the 15th Century (Fig. 93). 
III. A retable (Fig. 92) and a chalice (Fig. 9G). First pa rt of the 17th Century. 
IV. A sacrist y was built in 1721. There was a porch on the southern side of the church , 

there also appears to have been another one on the northcrn side. 
V. In 1774 the church was extended in the north to twice its breadth. 
VI. The present church was built in 1844-7, presumably usin g the southern, northern and 

eastern walls of the old church. 
V I I. Restored in 1936. 



Fig. 100. Exteriör från s. v .  
Äusseres von Siidwesten. - Exterior from the south-west.  

ELLEHOLMS KYRKOR 

TRY CKTA KÄLLOR: CAWALLIN V, S. 299. - STYFFE, S. !J3. 
HANDSKR. KÄLLOR O. AVB. - SA~IL.: A. T. A. l~v. 1830. - ·- LANDSKYRKOR. - K. 13. K.: JOHAN-

NEs MEJERUS, Designatio der Tabulen, Von den Ländern Schonen, H alland und Blecking, den Fcstung-
en, Stätten und Insulen Borringholm und Gothlandt. G!. Kg!. Sam!. No. 712. Omkr. 1648- 50. - U . B.: 
'vV 1153. 

K YRKANS ARKIVALIER: RÄK. 1733- nu; KR.PROT. 1770- nu; ST.PROT. 1796- nu. 

Den nu försvunna medeltidsstaden Ellcholm låg på en långsträckt holme i Mörrumsån, nära dess 
utlopp i havet (fig. 101). Staden, som varit befästact m ed valla r, erhöll köpstadsprivilegier av ärke-
b isk llp Tuve år 1450 d . 3 / 2 (STYFFE). Ärkebiskop Birger Gunnersen gav 1509 Elleholms borgare nya pri-
vilegier. På tvenne små h olmar n. om staden låg det gamla slottet Sjöborg. Redan under äldre medel-
tiden fanns på det stora godset, som tillhörde ärkebiskopsstolen, ett indräktigt laxfiske. 1E l::eholm näm-
nes som egen socken under medeltiden; v id reformationen r educerades godset till kronan; 1600 upp-
hävdes stadens privilegier. Av staden och slottet finnas nu ej några spår ovan jord; vid provgrävning 
i sept. 1924 av William Anderson påträffades p å den nordligaste holmen i ån n ågra obetydliga rester, 
möjl. av fästets bottenvåning. Någon klosteranläggning h ar ej funnits h är under medeltiden; de på J. 
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Fig. 101. Medeltidsstaden Elleholm. Karta från 1600-t:s mitt av J. Mejer. 
Die mittelalterliche Stadt E lleh olm. Karte a us der Mitte des 17. J ahrh. von J . Mejer. 
The mediaeval town of E lleholm. Map from the middle of the 17th century 

by J. Mejer. 

Mejers karta från 1600-t:s mitt (fig. 101) an givn a platserna ö. om ån, >>Munckhuscn•> och >> MunckenabbeJl» , 
samt •>Munckeholm» s. om dessa utanför kusten erinra om den tid, då E lleholm låg under ärkebiskops-
stolen. 

Elleholms kyrka är belägen på holmens s. del, strax invid ån. Någon kyrkogård 
finnes ej; den närliggande herrgårdens park omgiver byggnaden med granar, lindar etc. 
Liken jordas numera på kyrkogården i moderförsamlingen Mörrum. 1847 och 1860 
deltog Elleholm i kostnaderna för denna. Kyrkogård har dock tidigare funnits och om-
givits av en med tegel avtäckt bogårdsmur. Den reparerades bl. a. 1752 samt om-
lades 1794. När den revs, är ovisst. Genom muren ledde en >>lucka>>, omtalad 1770 
och 1796. 

Vid kyrkan har funnits en klo ckstap e l av okänt utseende, reparerad 1752. 

8* 
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~ -D E- F 

F ig. 102. Längdscktion, plan samt tvärsektioner. 
Längenschnitt, Grundriss und Querschnitte. 
Longitudinal section, plan and cross-sections. 

P å ett avstånd av omkring l Yz km n. v. om kyrkan ligger en p estkyrkogård, 
möj l. från 1711 eller koleraåret 1853. Den omgivande gråstensmuren har i s. en järn-
grind inom stenstolpar. 

ELLEHOLMS Troligen på platsen för nuvarande kyrkan låg >>E ll eholms Capell» tidigast om-
KAPELL talat 1569. Materialet var sten. Möjligen hade det uppförts under medeltidens senare 

del, sedan Elleholm fått stadsprivilegier 1450. Åren 1697 och 1792 omtalas det såsom 
mycket bristfälligt, varför fråga uppstod, om det skulle ytterligare begagnas eller 
raseras och socknen läggas till Mörrum. Det synes ha grundligt ombyggts eller helt 
raserats omkring 1713. 
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Fig. 103. Interiör mot altaret. 
Inneres gegen den Altar. - Interior towards the altar. 

Nuvarande kyrkan är uppförd 1713 samt består av ett rektangulärt långhus med NUVARANDE 
KYRKANtillbyggd lägre sakristia i ö. samt torn i v. av samma bredd som långhuset. Långhus 

och sakristia vila på en cementerad gråstenssocke l samt äro uppförda i korsvirke; 
tornet av ek i resvirke. Vid långhusets n. mur skjuta stora grundstenar fram. Lång-
husets m u r a r äro slätputsade och vitade, sakristians spritputsade, under takskägget 
utskjutande tjärade bjälkändar; tornet är vitmålat. - Fönstre n äro rektangulära, 
brunmålade, med träspröjsar. - Dörrarna raktäckta, brunmålade. 1847 tillmurades 
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INREDNING  
OCH LÖSA IN- 
VENTARIER 

en >>obehöflig>> dörr i koret. Troligen låg den på n. väggen. - Yttertaket tegeltäckt. 
1737 omtalas, att taket rödfärgas, varför det då torde varit täckt med spån. 1748 om-
talas taktegel. 1793 omlades taket. Tornet täckes av bräder sedan 1934. Å långhusets 
ö. taknock är såsom vindflöjel uppsatt ett kors av järn. - Gol v i långhuset av ölands-
flis i mittgången, tro!. sedan 1781; eljest trä; i tornet gråsten, kalkstensflis och tegel; 
i sakristian trä. Innerväggarna äro vita och slätputsade. Innertaket består av ett 
på synliga bjälkar spikat, vitat trätak med bjälkarna understödda av konsoler. 

Sakristian vid långhusets ö. del är uppförd 1784 av korsvirke och tegel. Invändigt 
platt, vitat trätak med synliga bjälkar. En äldre, 1727 omtalad sakristia har funnits. 
Den målades s. å. och reparerades 1781. 

Ett vapenhus av trä i v. fanns redan 1763, då det försågs med nytt träloft. 1786 
reparerades dess tegeltak. Vapenhuset påbyggdes 1819 med ännu en våning till ett 
klocktorn, krönt av en lanternin. Å denna en flöjel med årtalet 1819. 

Kyrkan uppvärmes av en järnkamin. 
Altaret är träklätt. - Altarring med kontursågade balustrar.- Altaruppsats 

av skulpterat, målat och förgyllt trä (fig. 103). En akantusornering omramar en relief, 
visande Nattvarden. Enkelt arbete. Därunder inskr. med Nattvardens instiftelseord. 
Snidade inskriptioner: >>ZACH KLING>> >>I M WELSHUIJS>> >>ANNO 1713>>. Uppsatsen, som 
krönes av Karl XII:s namnchiffer och däröver en förgylld, kunglig krona, reparerades 
1781. 

Triumfkrucifix av ek (fig. 104). En fotspile Förgyllt ländkläde. 1927 restaurerat och 
uppsatt n. om altaret. Omkr. 1500. H. 225. 

Predikstolen, uppsatt vid s. väggen, består av korg och baldakin, av skulpterat, 
målat och förgyllt trä (fig. 105). I korgens bröstning äro insatta statyetter av de fyra 
evangelisterna, skilda av kolonner. Vid korgens undre del målad inskr.: »ANNO 1713>>. 
Å baldakinen inskr.: >>ZACH KLING- I M WELSHUYS ANNO 1713>>. Den nuvarande stöd-
pelaren under korgen uppsattes 1796. - Predikstolens bokstöd uppbäres av en konsol 
i form av ett änglahuvud. En motsvarighet härtill finnes i Mörrums kyrkas sakristia. 
Nummertavla av trä, skulpterad, målad och förgylld, med inskr.: >>Z K: r M w 
1713>>. H. 87. Enligt initialerna är denna, liksom altartavlan och predikstolen, en 
gåva av inspektoren Zacharias Kling och Johanna Welshuysen. 

Bänkarna äro slutna, enkla och gråmålade. - En herrskapsbänk har tidigare 
funnits, ty 1830 stod n. om altaret >>Hofgårdsägarens Fruntimmers bänk», vars fasad 
synes ha krönts av ett genombrutet galler (>>gallerverk>>). 

Den i långhusets s.v. del uppställda orgeln är en enkel kammarorgel, omgiven av 
gallerverk (jfr ovan). 

Dopfunt av trä i form av en skål, buren av Johannes Döparen som gosse (fig. 106). 
Målad och förgylld. Står sedan 1931 n. om altaret och är försedd med målad och för-
gylld baldakin av trä med plattsnideri i beslagsstil, restaurerad. Inskr.: »DÖPER THEM 
r NAMN-->> o. s. v. Därunder skymtar äldre inskr. 1600-t. INv. 1715 och 1716 omtalar: 
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Fig. 104. Triumfkrucifix. Omkr. 1500.  
Triumphkruzifix. Um 1500. - Triumphal crucifix. About 1500.  

>>l st. mässingsbäcken, och ett tenfaat i funten, af H:r Jöran Matzon förährat, tillijka 
med sielfwa funten». Trol. samma dopskål, som enl. VIs. PROT. 1817 >>bör säljas till 
inköp af en porslinsskål». 

Kalk av silver med 8-passformad fot . Inskr. å cuppan: >>ANNO 1706 ÄR DENNE KALCK 
GIORD TILL ELLEHOLMS KIÖRKIA UTI KIÖRKIOHERDENS H:R CHRISTIAN KOCKS TID>). 
Stplr: Karlskrona vapen (otydl.)-I-1 (= 1766). H . 20,4- Paten till d:o. Stplr. som 
kalken. Diam. 14,5. - Oblatask av silver med driven ornering. Å locket inom en 
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Fig. 105. Predik~tol. 1713.  
Kan zcl. 1713 . - P u l pi t. 1713 .  

förgylld kartusch: >>ANNA. ELISABET. SKRÖ-
DER ANNO 1771». Stplr i bottnen: Karls-
hamns vapen - tre kronor - I M ( = J o han 
Meyers änka) - N (= 1771). L. 13,3. 

Bland ljusredskap märkas två kronor 
av mässing: l) för 6 ljus, profilerad mitt-
stång krönt av en >>vildman >>, avslutad av 
en kula med inskr.: >>CHRISTINA. SOPHIA. 
WIRELL - CHRISTIAN MUTZELL >>. H. 46 -
2) för 8 ljus, krönt av en dubbelörn, av-
slutad av en kula med inskr.: >>GIFVE~. TIL. 
HOSPITALET. AF. ANDREIS. BÄÄRN:>>; bron-
serad hängare av konstsmide, H. 61, har 
troligen tillhört >>hospitalet>>, d. v. s. sjuk-
huset i Karlshamn. - Ett par l j u s sta-
kar av malm, tvåarmade, 3-pipiga, 1700-t:s 
förra hälft. H. 37. - Ett par ljusstakar 
av tenn med graverad ornering å foten. Om-
talas i INv. 1715-16. H. 25. 

Bland textil ier märkas: en hå v av blått 
kläde, omnämnd i lNv. 1816. - Natt-
v a r d e n, broderi på stramalj inom förgylld 
ram. Inskr. på frånsidan: >>HEDWIG w . MÖRCK 
1841». H. 43, B. 36. Står på altaret. 

Följande textilier äro förkomna: Tre 
mässhakar, en av svart bomullssammet 
med silvergaloner, skänkt 1796 av härads-
prosten J. B . Santesson och hustru Petro-

nena Widell, en med inskr. M A K + LID - 1695. (W 1153), en av karmosinröd sam-
met med guldgaloner, skänkt av hr Jöran Matzon (INv. 1715 och 1716); två antepen-
dier, det ena av violett sammet med silvergaloner (1816), det andra av rött kläde 
med guldgaloner, gåva av Jöran Matzon. 

Karl XIII:s tal 1810 d. 2/5 inom målad och förgylld träram. 
Offerkista av furu, järnbeslagen med två öppningar. Inskr.: >>TILL DE FATTIGE,. 

TILL KY RKAN, ELLEHOLMS KYRKIO-CASSA >>. L . 98, H . 43, 5. - 1812 repareras den av 
tjuvar sönderbrutna kyrkokistan. 

En 1782 för 42 sk.specie inköpt gapstock är förkommen. 
Karl XII:s bib e l i skinnband med knäppen. Omtalad såsom ny i INv. 1715- 16. 

- I en glasmonter en dansk bib e l i läderklädda träpärmar med mässingsbeslag 
(Christian III:s). Början och slut et, som saknas i tryck, ha präntats och även försetts. 
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med illustrationer för hand, vilket signerats av Ludo-
wich Dietz, Kobenhaffn 1550. A bakre pärmens insida 
dessutom en originalteckning i rött, blått, grönt, gult 
och svart, föreställande Adam och Eva i paradiset, sig-
nerad >>1707 Rittade iag Detta Peder Börent» (eller 
Bärent?) (Fig. 107). 

Gravsten (?) av granit, kallad >>Biskopsstenem. 
I ristning ett likarmat kors på en båge. L. 245, övre 
B. 48, nedre B. 45, Diam. 30- 40. - Det är ovisst, 
om denna sten varit en medeltida gravsten eller en 
bautasten, som senare försetts med inristning. Stenen 
ligger nu i Villängen.l 

Sigi Jl av mässing med inskr.: >>ELLE HOLMS SOCKNE 
SIGILL. 1787>>. 

I tornet en klocka, enl. inskr. omgjuten i Jönkö-
ping 1871. H. 59, Diam. 67. - INv. 1715- 16 omtalar 
en ny klocka. Enligt GYNTHER var den ornerad med 
Karl XII:s namnchiffer nch omgjuten av Martin Wet-
terholtz i Karlskrona 1717. 

SAMMANFATTNING 

I. Den medeltida staden Elleholm - vars stadsprivilegier 
upphävdes år 1600 - ägde ett kapell, möjl. uppfört under 
1400-t:s sen. del. Dit har hört triumfkrucifixet fig . 104, från 
omkr. 1500. 

II. Kapellet blev helt raserat eller grundligt ombyggt 1713, 
då nuv. kyrkan uppfördes. 

III. Altaruppsats och predikstol 1713. 
IV. Sakristia tillbyggdes 1784. 
V. Vapenhuset påbyggdes till ett torn 1819. 

1 Avskr. av Mandelgrens P. M. om sin resa till Elleholm i april 
1857, avlämnad s. å. till Fredrik VII på Frcdensborg, Mandel-
grenska sam!., Lunds Univ. - Då artisten !\'. M. Mandelgren 
besökte kyrkan 1856, stod stenen såsom grindstolpe vid ladu-
gården, men den hade »fordom legat å Willängen. Sägnen berät-
tar här skall varit en Biskop Brylins begrafwen. Folket trodde att 
det förorsakades stor skada i ladugården att denne sten blifvit 
flyttad så att Inspector Lange sade h an skull låta flytta den •> . 
Då kreaturen blevo sjuka och det spökade vid ladugården, vilket 

Fig. 106. Dopfunt. 1600-t. 
Taufstein. 17. Jahrh. - Baptismal 

font. 17th century. 

troddes komma av, att stenen rubbats, flyttades den också för omkr. 40 å r sedan till sin urspr. plats på 
»Ängabacken•>. Sedan dess har man inte ha ft några obehag i ladugården (muntlig tradition i orten 1919). 
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Fig. 107. Teckning på insidan av en bibelpärm. Adam och Eva i para- 
diset. Sign. Peder Börent eller Bärent. 1707.  

Zeichnung auf der Innenseite eines Bibeldeckels: Adam und E va im Paradies.  
Drawing on the· inside of a Bible cover: Adam and Eve in Paradise. 
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ZUSAMMENFASSUNG 

I. D ie mittela lterliche Stadt E lleh olm - dercn Stadtrcchte im J ahre 1600 aufgehoben wurdcn -
besass ein e K apelle, die vielleicht während der zweiten Hälfte des 15. J ahrhundcrts errichtet worden 
w ar. Zu dieser Kapelle gehörte das Triumphkruzifix Fig. 104 von za. 1500. 

II. Im J ahre 1713 wurde die K a pell e gänzlich abgerissen oder gril ndli ch um gebaut die je tzigc 
Kirche erri cht et. 

III. Altaraufsatz und Kanzel st ammen aus dem Jahrc 171 3. 
IV. 1784 wurde eine Sakrist ei angeb aut. 
V. 18 19 wurde die Vorhalle zu einem Turm aufgestockt. 

SUMMAR Y 

I. The medieval town of E ll eholm - whose priYileges as a town were annulled in 1600 -
h ad a ch ap el, possibly erected during th e later part of the 15th Cent ury. To this belonged the 
triumphal crucilix , Fig 104, dating from a bout 1500. 

II. The chapel \Yas entirely demolished or thoroughl y rebuilt in 171 3, when the present 
church was erect ed. 

III. R et able and pulpit 171 3. 
IV. A sacrist y was added in 1784. 
V. The porch was built into a tower in 1819 . 



Fig. 108. Exteriör från n . o.  
Äusseres von Nordosten. - Exterior from the n orth-eas t.  

GAMMALSTORPS KYRKA 

TRY cK TA K.Ä. LLO R: J. N. BJÖRK, Några anteckningar om Gammalstorps kyrka, B lekingeboken 

1928, s. 27 ff. 
HANDSKR. KALLOR OCH AVB.-SAML.: CRONHOLM. s. 196. - A. T. A.: l NV. 1830. - B. ST. : för-

sl~g till utvidgning (plan o. fasad) 1788; kopia av ritn. till orgelfasad, gill. 1893; förslag till värme-
anläggning 1937. - LANDsKYRKOR. - R . A. : ö. I. Ä:s sk r ivelser, ritning 1787. 

KYRKANS ARKIVALIER: RÄK. 1662; h and!. om kyrkan 1708-1718; Vrs. 1-IANDL. O. PROT. 1705-
1792 o. fr. 1801; födelsebok 1815- 1825 med an t. om kyrkan o. fö rsaml. av k yrk oh. L. SJÖBERGER. 

En!. Blekin ge läns Landebog 1569, s. 50 l , innehade •>Hellne Kirke •> (= All helgonaklostret i L und) 
patronatsrätten t ill Gammalstorps k yrka. 

Gammalstorps kyrka har en egenartad belägenhet. I forna tider bildade Lister en ö, 
vilken från Sölvesborgsviken till Norje var skild från fastlandet genom ett segelbart 
sund, Vesan. Den plats, där kyrkan är belägen, bildade då en ö i sundet. Härigenom 
ligger kyrkan isolerad från bebyggelsen och längst mot s. inom socknen. Från byn och 
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landsvägen går en sidoväg över de sanka markerna mot v. ned till kyrkan. I samband 
med Vesans nu fullbordade torrläggning har en kyrkaväg anlagts till annexförsam-
lingen Y san e, eljest har >>kyrkoön» tills in i våra dagar åt detta håll omgivits av vatten-
sjuka utmarker. Vid den forna ön skall en gång, enl. sägnen, en vikinga-flotta ha över-
vintrat samt byggt den första kyrkan och infört kristendomen. CRON HOLM berättar en 
tradition, att kyrkan >>skall ock så tidigt vara byggd, att och Bornholmsboarne hava 
fört sina barn hit över och låtit döpa denu; däremot 
heter det i VIs. PROT. 1830 16/9, att gamla kyrkan >>för-
menas varit byggd av munkar från S:ta Maria gille i 
Sölvesborg med biträde av sjöfarande, som övervintrat 
i Vesans j ön». 

>>Kyrkoön» upptages av kyrkan med dess kyrkogård, 0 •o 20 3c ~o s · IQQ M~ 

prästgården och sockenstugan samt församlingshem. Fig. 109. Situationsplan 

Den med 
till sin v. 

lönnar 
del av 

planterade kyrkogården inhägnas 
en grå st ensmur, som på de n. och 

Lageplan . -
före 1921. 

Pla n of situation. 
KYRKQG,\RD 

v. sidorna är lagd i murbruk, spritputsad samt avtäckt med kalkstensflis. H. c:a 160. 
Eljest kallmur. I ö. består inhägnaden av häck. 1921 har en nyare del av n. muren ö. 
om kyrkan rivits och kyrkogården utvidgats mot n. I v. en ingång med järngrindar. 
1665 fanns en övertäckt port av trä samt en lucka. Före 1768 synes en port av sten 
uppförts; 1823 uppmuras fyra stenpelare till portarna. Muren omtalas 1665 såsom 
uppförd av gråsten samt avtäckt med tegel. 1825-26 utvidgades kyrkogården åt 
prästgårdens åker (tro!. i s.), omkring 30 träd planterades och muren uppfördes av 
sten i bruk. 1867 planterades träd å kyrkogården. Denna utvidgades 1879, trol. åt ö. 
och nyplanterades 1897, varvid gångar anlades och gravplatser inhägnades. Slutligen 
utflyttades ö. delen av n. muren 20 ni mot n. 

I n. v. på kyrkogården stod en klockstapel av trä, täckt med furuspån, krönt av KLocKsTAPEL 

fyra små gavlar och en mittspira, således av Hjortsberga-Edestadtypen. Den revs då 
det nuvarande tornet uppfördes 1823. 

Då den gamla k y rk a n på 1780-t. varförfallen och utdömd, uppgjordemurmästaren KYRKo

J. Haraidsson 1787 >>karta på en tillämnad ny kyrkobyggnadförändring>> (fig. 111), BYGGNAD 

och enl. den av Ö. !. A. omarbetade ritningen av 1788 uppfördes kyrkan åren 
1790- 93 under ledning av byggmästaren L. Dymling från Kristianstad, det redan då 
planerade tornet dock först 1823. Material e t huvudsakligen gråsten, med långhuset s 
s . och ö. samt korets murar vilande på engr å st e nssockel, möjl. från gamla kyrkan. 
F as ad ern a spritputsade med släta fönster- och dörromfattningar. Profilerad, dragen 
list. F öns t r e n smårutade, med brunmålade karmar och blyspröjsar. I sakristians fönster 
smidda galler av järn. Ytte rd ärrarna brunmålade. Yttertaket t egel, tornhuven täckt 
av tjärad spån, lagd i mönster. - Golvet i långhuset av kalksten från 1801 och 1821, 
vid sidorna tegel (mått 29,5 x 29,ö); eljest överallt kalksten. Invändigt äro murarna 
vitputsade med en del av långhuset s östvägg gråmålad i kvaderimitation. V a l v av trä, 
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Fig. 110. Längds ektion och plan. 
Längcnschn!tt und Grundriss . - Longitudinal seetian and plan. 
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Fig. 111. Ombyggnadsförslag av murmästare J. Haraidsson 1787. 
Umbauentwurf von Maurermeister J. Haraldsson. 1787.  

Project of rebuilding by J. Haraldsson, the master-mason, 1787.  

gråmålat. En i mörkare färg målad trälist förmedlar övergången till väggarna. I sakri-
stian platt, vitat tak, i tornets bottenvåning platt, vitat trätak på synliga bjälkar. 

År 1823 uppfördes det nuv. tornet av tegel och gråsten (fig. 108). Samtidigt härmed 
upptogos tvenne fönster i långhusets v. gavel. Först vid denna tid voro samtliga arbeten 

9. Sveriaes kyrkor. Blekinge II. 
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Fig. 112. Interiör mot ö. 
Inneres gegen Osten . - Interior towards the east. 

i kyrkan fullbordade, invigningen ägde rum 17 j9 1826. En i v. gaveln omkr. 1800 
uppsatt i n s k r i f t s t a v l a av kalksten med uppgift om kyrkans byggnadsstid flyttades 
då till tornet, där den infälldes över v. dörren. 

U p p v ä r m n i n g e n sker genom värmeledning, införd 1938. 
ÄLDSTA Kyrkans plan före 1790-t:s ombyggnad framgår av Haraidssons ritning av år 
KYRKAN 1787. Den visar ett rektangulärt långhus av något mer än nuv. kyrkans halva bredd 

samt absidförsett kor av samma bredd som långhuset . 
Delar av den gamla kyrkan ingå möjl. i den _nuv. byggnadens v. o. s. murar. 

Ingångarnas utseende i den gamla kyrkan är okänt, likaså fönstrens. 1665 omnämnas 
två fönster i s., ett i v. samt ett i n., trol. i koret; det n. korfönstret antecknas 
nämligen 1703 såsom lagat. Innertaket möj l. ett platt trät ak (omnämnt 1665, då 
det var spikat på synliga bjälkar). Datering förmodl. 1100-t. eller 1200-t:s början. 
Ang. senare förändringar veta vi, att yttertaket 1665 var lagt med t egel. 1632-42 
omnämnes, att taket förbättrats och att två nya >>piller>> uppförts. Härmed avses 
möjl. strävpelare till långhuset. - Golvet var 1665 av t egel samt lagades med 
bräder 1690 och 1705 med sten. Invändigt målades väggarna 1690 av mäster Jon 
Columbus. 1720 företogs någon större reparation, ty 200 t egel användes till v. gaveln. 
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Fig. 113. Interiör mot v. 
Inneres gegen Westen. - Interior towards the west. 

Ett vapenhus av gråsten med loft, täckt med tjärad ekspån, omnämnes 1665. Möjligen 
har det kvarstått tills tornet uppfördes 1823, ty 1801 lägges nytt golv )>Under tornet 
eller s. k. vapenhuset». 

Altare av murad och putsad sten. - Altarring med enkla spjälor. 
Altarprydnaden (fig. 112) utgöres av en dubbel arkitektonisk uppställning av trä, I N REDNING 

innefattande en i trä skulpterad och målad relief av Nattvarden. Vid sidorna stå i ocH LösA IN
VENTARIE R 

bronsfärg målade trästatyer av de fyra evangelisterna. Den egendomliga anordningen 
har tillkommit på följande vis: 1771 gavs handpengar till bildhuggaren för en altartavla 
med 3 rdr. 1772 inköptes en altartavla från Bäckaskog, för vilken med målning och 
uppsättning utgavs 273 rdr. 14 sk. Av denna användes huvudpartiet med Nattvarden, 
överstycket med Himmelsfärden uppsattes i Ysane kyrka (s. 152). För Gammalstorp 
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Fig. 114. l\Iadonna. Baltiskt arbete frå n omkr. 
1500. 

Madonna. Baltisch e Arbeit um 1500. - ~ladonna. 
Baltic work from about 1500. 

anskaffades ytterligare, 1795, >>En gammal 
Altartafia i Näsum inkjöpt at dermed till
öka och förbättra den förr warande >>. Den 
kostade 6 rdr. 8 sk. Evangelisthilderna 
härröra troligen från denna altartavla i 
Näsum. Slutligen heter det i VIs. PROT. 

1830 om altartavlan, att >>Då denna Tafla 
år 1826 renoverades och befriades från en 
mängd snirklar, öfverlopps billder och sira
ter, blef hon genom målningen förvandlad 
till ett nattstycke, som erhåller sitt ljus 
från en nedhängande Silfver lampa och 
glorian kring Frälsarens hufvud>>. Sedan 
nu från den av två olika uppsatser hop
komponerade altaruppsatsen avlägsnats allt 
som ej syftade på Nattvarden, blev den 
flankerad med kolonner, förgylld och må
lad. Därvid övermålades bl. a. Gustaf III:s 
namnchiffer. - De från Bäckaskog och 

äsum inköpta altaruppsatserna tillhörde 
1600-t:s senare hälft. Utom Nattvardssce
nen äro bevarade i k)'Tkan några defekta 
rester med inskr. bl. a . >>1772>>; dessutom 
förvaras i B. M. följande träskulpturer: 
Kristus med världsklotet, H. 66; kvinnlig 
krönfigur, enkelt arbete, H. 39; Johannes 
evangelisten, rester av grönt, svart, kar
mosinrött, karnationsfärg och guld, H. 53; 
Kristus i >>Ecce homo•>-ställning, har till
hört samma serie som föregående, H. 53; 4 
konsoler i form av änglahuvuden, H. 23-
25. - Lampan, som hänger över altar
uppsatsens Nattvardsscen, är av silver. 
Stplr: tre kronor. I L ( = Jacob Liljedahl 
i Sölvesborg). H. 4, 5, total 28, Diam. 8. En
ligt VIs. PROT. 1826 var lampan skänkt av 
>>en kyrkans och församlingens vän» (pastor 

· J. F. Bökman, klockare här från 1818, 
titulär v. pastor 1821). 

Kyrkan har ägt en äldre altarupp-
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s a t s, ty 1688 betaltes l dl r 8 öre smt 
för >>Låtit förhöija Altaret medh Een ny 
Ecketafla>>. 1690 förses den med >>guldh 
och Sölf» av mäster Jon Columbus från 
Karlskrona, vilken s. å . målar >>Några Be-
Jeten >>. Vad som från denna altaruppsats 
ingår i den nuv. är ovisst. 

Ett medeltida altarskå p har funnits, 
t y 1665 års I ' V. nämner >>En gammell 
Altartaffle, med gammen Arbeid och gam-
men Malning >>. Om altarskåpets utseende 
kunna vi icke få någon tillförlitlig före-
ställning. Vissa av de följande gotiska trä-
bilderna kunna dock ha tillhört detta 
skåp. 

St åe nd e madonna (fig. 114). H. 74. 
Baltiskt arbet e från omkr. 1500. Besläktad 
med en bild i Edestad.1 B.M. 

H elig abbot (fig. 115), bärande i högra 
handen en bok, i vänstra förlorat attribut. 
F ernissad. H. 79. Vackert, kanske sydne-
derländsld arbete från sen. hälften av 
1400-t. 

Två apostlar utan attribut (fig. 116 o. 
118), den ena med Kristus-liknande skägg 
och egendomligt, listigt, men dock godmo-
digt uttryck, den andre med hängande 
mustascher och köttig hals, med synnerli-
gen levande karakterisering. Nordtyskt ar-
bete från 1400-t:s början.2 H. 36, 5- 37, 5. 
B. M. 

Två ungdomliga apostlar (fig. 117), 
den ena håller i vänstra handen en bok, 
den andra en kalk (= Johannes; endast 
foten av kalken bibehållen). Spår av blått 
och rött å dräkt samt skär karnation. 1400-
t:s sen. del. H . 45. B. M. 

1 Sv. K. , Blekinge, I , fig. 320. 
2 \ V ILL!A ) l ANDERsoN, Apostlarna från Gam-

m alstorp. Blekingeboken 1932. 

9' 

F ig. 115. Helig abbot. sydnederländskt arbet e 
från ~en. h älften av 1400-t . 

H cili"er Abt. Slid n icdc rländisch e Ar beit a u s d e r 2. 
H ä lf lc des 15 . Jahrh . - 1-loly a bbot. So uth- e t hcr-
la ndish work from the la ttcr pa r t o r the 15th 

cenlury. 
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Fig. 116. Apostlar. Nordtyskt arbete frim 1400-t:s börj an. 
Apostel. Norddeutsche Arbeit, Anfang des 15. Jahrh.  

Apostles. North-Germ an work from the beginning of t h e 15th century.  

Krucifix. Rött ländkläde, brunsvart hår och skägg, benfärgad karnation. Brun-
målat enkelt kors med INRI. 1600-t:s slut. 1690 målas tvenne krucifix av mäster Jon 
Columbus i Karlskrona . 

Kyrkan har ägt ett processionskors av förgylld koppar, tidigast omnämnt i INV. 
1788. I Vrs.PROT. 1830 beskrives det så: >>Ett kors af Koppar, med qvarlefvor af någon 
förgyllning, 3/4 Aln högt och 1/2 bredt. Å dess ena sida är graverad Frälsarens Kors-
bild med öfverskrift: IHcPx och Passions emblemer i hörnen; å andra sidan en qvinno-
bild med öfverskrift: MARIA och ofvan denna bild Lammet med korsfanan samt Evan-
gelisternas attributer i de fyra hörnen. Detta kors synes hafva varit fästadt på ett skaft 
för att bäras vid processionen>. Om dess öde upplyses i INv. 1856: >>ett litet krucifix af 
koppar försåldt» . . 

Predikstol av skulpterat trä, visande fyra sidor av en sexkant; med användande 
av äldre delar förfärdigad 1825. - 1665 omtalas, att predikstolen med dess baldakin 
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Fig. 117. Apostlar (t. h. Johannes). 1400-t:s senare del. 
Apostel (rechts Johannes). Zweite Hälfte des 15. Jahrh.  

Apostles (to the right John). Latter part of the 15th century.  

>>er Snekiere och Billedsnidere Verck, men icke malet>>. Den målades 1690 av mäster 
J on Columbus i Karlshamn. 1784 heter det, att gamla predikstolen söndertages och 
inflyttas i läktaren, och 1826 att den blivit >>förenklad>>. >>Det har förmodligen icke 
lyckats att lika så väl förnya dess utseende, efter den goda smakens fordringar, som 
altartaflan; likväl har den förenklad och prydd med målning och några försilfrade 
stjernor, blivit satt i ett passande skick>> (Vrs.PROT.). 

A v den ä l d r e p r e d i k s t o l e n äro flera rester bevarade i kyrkan, snidade med orna-
ment i beslagsstil, bl. a. två fält av korgens bröstning; i B. M. en fyllning till bröst-
ningen med en evangelist (?) med förlorat attribut. Spår av röd och ljusgrön bemål-
ning. H. 60. 1600-t:s sen. del. 

Bänkar, slutna, vid sidogångarna öppna, 1872 målade i ekfärg. -1665 omnämnas nya 
bänkar >>af Snekere arbeid, uden döre>>. De reparerades och trol. även omändrades 1826. 
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Fig. 118. Detalj av fig. 116.  
Dctai\ der Abb. 116. - D e ta il of f ig. 116.  

En herrskapsbänk synes ha funnits ty VIS.PROT. 1850 omnämner, att på >>Rye-
dahlska1 Herrskapets bänk i Kyrkan» funnos tvenne vapen. 

År 1690 utbetalas 2 dlr smt för en horpalL 
Läktare i v., vilande på 13 refflade träkolonner. - Orgel med fasad i grått och 

förgyllning, uppsatt 1893. - 1665 omtalas en läktare av >>Sneckiere arbeid >>, som målas 
1690. 

Kalk av silver. sexpassformad fot, trol. 1500-t., med graverad ornering. Å noden 
6 knappar med inskr.: >>I -H-E-s-v-s>>. Cuppan är enl. inskr. tillika med patenen till-
verkad 1819. Splr: tre kronor - Sölvesborgs vapen - ILD (= J. Liljedahl) -N 3 
(= 1819). H. 22. - Pat en av silver, förgylld. 

Sockenbudstyg i träfodral, bestående av kalk av silver, stplr: FM (= Fredrik 
Meyer) - Karlshamns vapen - C 2 (= 1785)- tre kronor. H. 13. - Pat e n av silver. 

1 Ryedals sät e ri förvärvades tro!. 1655 av H ENRIK 0LDELAND, f. 1615 på Skinnerup (nu Ul-
riksholm) i Bjerge H erred, Odense Amt, Fyen, nedskjuten p å Ryedal 1656. Han var militär och konst-
n är samt förde ett romantiskt kringflackande liv, bl. a . som överste i tysk kejserlig tjänst. Se V. THoR-
LACIUs-UssiNG, Henrik Oldeland, E n ukendt dansk Kunstner fra det 17. Aarhundrede. Kunstmuseets 
Aarsskrift 1933- 34, s. 131 ff. 
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Diam. 9. - Oblatask, rund, av silver. 
Stplr.: tre kronor- Sölvesborgs vapen- ILD 
(= J. Liljedahl)- N 3 (= 1819). Diam. 4,2. 

Dopfunt av ek (fig. 120), målad i ck-
färg. 8-kantig. Skålen uppbäres av ett mitt-
stycke och åtta i beslagsstil ornerade sidostöd. 
Inskr. i relief: ))LADER Sl\IAA BORN KOMME 
TIL MIG MARC. X. KIHSTENE SUEND OL-
SONS. I. KYLINGE ANNO 1637.)> H. 88. 
- 1814 omtalas en nu förkommen bal-
dakin. Funten målades 1690 av mäster 
Jon Columbus i Karlskrona. Enl. INv. 
1830 har även funnit en dopskål av mäs-
sing. - I prästgårdens trädgård ligger 
foten till en m edeltida dop funt av 
gotländsk kalksten. H. 28. Diam. 69. 
Trol. 1200-t. sen. del. 

Dopskål av silver, enl. inskr. skänkt 
1828. Stplr i bottnen: Sölvesborgs vapen -
Tre kronor - IL ( = Jacob Liljedahl) - X 3 
(= 1828). Diam. 21,5. 

NUinmertavla av trä, skulpterad, grå-
målad, med spår av äldre blå och röd färg. 
På stång. Möjl. den som förfärdigades 1750 
samt renoverades 1825, varvid ramen för-
gylldes. H. 100. 

Två lju skronor av mässing. 1). För 6 ljus, å kulan inskr.: »D ENA LIUSKRONA ÄR 
SKIÄNKT AF NÄMDEMANEN OLA LAFVASSON I MÖLLEBIÖRKE TILL GAMALSTORPS KYRKA 
ÅR 1796. FÖRFÄRDIGAD AF M : G : HELLSTRÖM I CARLSHAMN)). H. 77. - 2). För 
6+6 ljus, å kulan inskr.: ))FÖRFÄRDIGAD AF M: G: HELLSTRÖM I CARLSHAMN ÅR 1796 ÄR 
DENNA LIUSKRONA TILL JULEGÅFVA OCH FÖRSTA JULE OTTESÅNG V.\LMENT UPSATT AF 
EN SOCKNENS LEDAMOT, SOM MED NÖIJE BIDRAGIT TILL DETTA NYBYGDA HERRANS 
TEMPEL. LARS THYSENIUS COOPV: CAPT :)). H. c:a 85. - Ljuskrona av gjutet glas för 6 
ljus. Troligen den som 1834 omtalas såsom gåva av Sven Ingemansson i Bjäraryd. H. 
c:a 80. 

Kandelaber av nysilver, 7-pipig, gåva 1881. H. 72. - Ett par lju sstakar av tenn, 
profilerade. Inskr.: )>1784 GAMMALsTORP KIYRKE STAI<AR. Stplr: tre kronor -Karls-
hamns vapen -- PE ( = Petter Ek) - B 2 ( = 1784). H. 43. 

Spänne till mässhake av silver med graverad ornering och: ))CDE - ABS.)> Stplr: 
IM (= Johan Meyer, Karlshamn(?) - N I(= 1737). Har tillhört en mässhake, skänkt 

Fig. 119. Predikstol, m ed användande av äldre 
delar förfärdigad 1825. 

Kanzel,untcr Verwrndung älterer Teile 1825 angefer
tigt. Pulpit built in 1825 using older parts. 
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Fig. 120. Dopfunt. 1637.  
Ta ufstein. 1637. - Baptismal font. 1637.  

av ägaren till Nya Ryedal, kammarherren C. D. Ehrenborg och Anna Beata Silfver-
sparre. Vid inbrott i kyrkan blev den illa skadad, varför den försåldes. - 1803 skänk-
tes ett antependium av svart sammet med silvergaloner av kammarherren Carl 
Henrik W achschlager på Ryedal. 

Kalkduk av gult siden broderad med silke. Inskr.: »SHL- EVS- IPW- RYEDAL-
1790>>. B. M. 

Gra v s t e n av kalksten över >>Peder Povels0n Fordum Sogneprresb>, d. 1634. I långhusets 
n. tvärgång, påträffad 1821 i den s. k. prästgraven, då brädgolvet borttogs och stengolv 
inlades i långhuset. Därvid igenfylldes fyra på sidorna om stora gången belägna gravar. 

P ortr ä t t, trol. av kyrkoherden Hans Quidings, d. 1729, hustru, Katrina Elfwedalius; 
oljemålning på duk inom svart ram. Starkt skadad. H . 91. - Förkomna äro porträtten 
av kyrkoherdarna Quiding o. Michael Heerman, samt av två okända personer. 

Sigill av stål med träskaft. Inskr.: >>GAMALSTORPS KYRKORÅDs siGILL>>. H. 9,5. B. M. 
Stora klockan gjuten 1865, H. 95, Diam. 115. Lill a klockan med nummer 165 

omgjuten 1744 av Andreas Wetterholtz i Malmö, H. 95, Diam. 95.- INv. 1665 omtalar 
en klocka. Då denna omgöts 1692, nedsmältes även tre gamla, på altaret placerade 
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ljusstakar, trol. desamma, som 1667 reparerades i Danzig. Gjutningen skedde på platsen, 
till ugnen inköptes 480 murtegeL Kostnaderna uppgingo till inalles 491 dir 11 öre smt. 
Under omgjutningen användes vid kyrkan en från friherrinnan A. B. Cronhiort på 
Ryedal lånad klocka. 

SAMMANFATTNING 

I. Absidkyrka, invändigt möjl. täckt med plant brädtak. 1100-t. eller 1200-t:s början. 
II. Madonnabild, helig abbot och fyra apostlar från 1400-t. och omkr. 1500. 
III. Dopfunt och predikstol (med senare ändringar) från 1600-t. 
IV. Nuv. kyrkan bygges 1790-1793. 
V. Torn uppföres 1823. 

ZUSAMMENFASSUNG 

I. lm 12. oder zu Beginn des 13. Jahrhunderts wurde eine Apsidenkirche errichtet, die vielleicht 
inwendig mit einer planen Holzdecke versehen war. 

II. Aus dem 15. Jahrhundert und aus der Zeit um 1500 stammen ein Madonnenbild sowie die 
Statuen eines h eiligen Abtes und von vier Aposteln. 

III. Taufbecken und Kanzel (mit späteren Änderungen) aus dem 17. J ahrhundert. 
IV. Die jetzige Kirche wurde 1790- 1793 erbaut. 
V. Der Turm wurde 1823 errichtet. 

SUMMAR Y 

l. An apsis church possibly h aving a plane timbered ceiling. 12th Century or beginning of 
13th Century. 

II. An image of the Virgin, a holy Abbot and four Apostles from the 15th Century of 
about 1500. 

III. A baptismal font and pulpit (altered later) dating from the 17th Century. 
IV. The present church was built in the years 1790- 1793. 
V. A tower was erected in 1823. 



Fig. 121. Exteriör från s. v.  
Ausseres von Siidwesten. - Exterior from the south-west.  

YSANE KYRKA 

TRYCKTA KALLOR: BRUNIUs, s. 667.- MUTZELL, Lister, S. 38. __!__ PERON (= Per Persson), Sagor 

och b erättelser på landskapsm ål, Sölvesborg 1887, s. 5.- TIDSTRÖM, A., Resa 1756, Lund 1891, s. l. 

HA NDS KR. KÄLLOR OCH AVB. -SAML.: CRONHOLM, p. 197.- A. T. A.: l NV. 1830. - B. ST.: 
Ritn . t. torn o. tillbyggnad av L. H EDIN, gill . 1860. - LANDSKYRKOR . - U. B.: S 32. 

KYRKA NS ARKIVALIER: ST.PROT. 1798- 1827; VIS.PROT. 1818- 1882. 
Lussabacken strax n. o. om k yrkan har troligen varit en stor kultplats och ett religiöst hedniskt 

centrum, enär den är a nkn uten till sagan om Hagbard och Signe. H är finnes en stor platå, en källa, 
Hagbards ek samt Signes bur, v ilken, såsom T. J. ARNE, Blekinge fornminnen, Svenska Turistfören. 
årsskr. 1925, s. 32, v isat, är en bronsåldershög. Dessutom finnas husgrunder samt gravar från brons-
ålderns mitt. Jfr vVrLLIAM ANDERsoN, Hagbards ek och Signes bur. Sölvesborg 1930. 
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Fig. 122. Parti av kyrkogårdsmuren. 
Partie der Kirchhofsmauer. - Part of the wall of the churchyard. 

Till Norje är anknuten sagan om den undergångna staden (Vineta-Atlantissagan); där låg enl. tradi-
tionen staden Luntertun. 

En sägen, som t yder på byggnadsoffer, berättas av PERON (= Per Persson, Sagor och berättelser 
på landskapsmåL Sölvesborg 1887, s. 5): •Förr i världen •> skulle man bygga en kyrka invid Ysmans, 
ty det var meningen, att både Mjällby och Ysane skulle höra ihop. Innan bygget börjades, nedgrävdes 
en bagge, som skulle vara kyrkogrim, men allt virket, som kördes dit om dagen, drogs bort om nätterna; 
en del drogs dit Mjällby kyrka nu står och en del till Ysane. Därför måste man bygga, där kyrkorna 
nu äro. Men baggen, som grävts ned till kyrkogrim, måste bli där, och han har visat sig m ånga gånger 
sedan. 

Tills för några år sedan fanns en •>Helle källa» på Ångaliden strax s. om Ysane kyrka. 

Kyrkogårdsmuren är i n., s. och ö. murad med utbredda, vitmenade fogar, delvis KYRKoGÅRD 

helt brukbeslagen samt avtäckt med gråskifferflisor och röd kalkstensflis (fig. 122); i 
v. nyare granitmur i kallmur. - 1n65 var muren avtäckt med t egel, 1749 utvidgades 
muren, troligen mot v., samt täcktes. Därvid förbrukades bl. a . 1600 tegel och 500 
tegelpannor. 1794 köpes >>Täckstem> till muren, som då torde ytterligare utvidgats. 
Utvidgningar mot v. och s. ha företagits under senare tid. Genom muren leda i ö. och 
s. ingångar med gjutna järngrindar inom vitade och slätputsade tegelpelare fr. 1860. 
I n. muren en nyare, smallucka med järngrind. Å ö. murens yttersida äro anbringade 
järnringar, vari hästarna bindas under kyrkobesök. - 1663 nämnes en ny port av ek, 
spånklädd och t j ärad. 17 49 omtalas s. porten; 17 49 får ö. porten brädtak. 1794 inköpas 
48 järnplåtar till täckning av >>pelarna>>. 
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Fig. 123. situationsplan. 
Lageplan. - Plan of 

situation. 
o fO 12M 

o~t~2~3~~-rs________,+o________________~20M. 

Fig. 124. Plan och sektioner. 
Grundriss und Schnitte. - Plan and sections. 

Omedelbart utanför ö. muren stod en klockstapel av trä, klädd med spån samt röd-
färgad. 1714 blev den helt ombyggd. Den revs samtidigt med tornets uppförande 1861. 
Dess ljudöppningar liksom senare tornets kallades då för )>Ravnegabeb av socknens 
ungdom. -- I s. utanför muren står kyrkans bod av rödfärgat trä. 

KYRKO Kyrkobyggnaden innehåller ett rätt väl bevarat medeltida parti; det är den 
BYGGNADEN längst i ö. befintliga, nu som sakristia tjänstgörande fyrkanten, vilken ursprungligen 

var kor samt långhusets ö. del. I övr. är kyrkan resultatet av 1777 och 1862 företagna 
radikala om- och tillbyggnader. 

Materialet är i äldsta delen gråsten och tegel i munkförband (mått 28-30 x 12-
13 x 8) med rösten och valv helt av tegel; långhusets v. del och tornet av gråsten. Sockel 
å kyrkans äldre murar är icke observerad; tornet däremot vilar på en enkel, spritputsad 
gråstenssockeL - Utvändigt äro murarna spritputsade och vitade. Profilerad, 
dragen list. Korets ö. röste livas av tre rektangulära krön samt av spetsbågiga blinde-
ringar och sågsnitt. - F ö n s t e r n a äro stickbågiga, i senare tid utvidgade i koret och 
långhusets ö. del. Träspröjsar i ekfärg. Solbänkar klädda med svartmålad järnplåt. I 
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Fig. 125. Munkpannor på korets n. takfall. 
Mönchdachziegel a uf der närdlichen Dachfläche des Chars.  
Roofing tiles upon the northern roof truss of the chancel.  

korets ö. röste en liten rektangulär dageröppning.- D ärrarna äro raktäckta och brun-
målade.-- Yttertaket å tornet av plåt, eljest tegel. Korets n. takfall täckes ännu av 
munkpannor (fig. 125). 

Invändigt äro murarna slätputsade och vitade. Vid inläggning av värmeledning 
1931 påträffades i samband med raseringen av en kakelugn i korets ( = n uv. sakristians) 
s.ö. hörn en sakramentsnisch i ö. väggen, H. 70, B. 43, Djup 43. - Golvet är i tornet 
av ölandsflis; i långhusets mittgång ölandsflis och äldre gravstenar samt kring altaret 
tegel (mått 27,5 x 13); under bänkarna samt i koret trä.- Innertaket utgöres i lång-
huset av ett i gråvitt, tidigare i gult målat brädvalv i segmentform, i tornets botten-
våning platt trätak, spikat på synliga bjälkar. Koret täckes av ett senare inslaget , vit-
putsat korsvalv av liggande tegel i fiskbensmönster med svagt buktande hjässlinj er 
(tegelmått 27,5 x 12 x 8?), vilande på 4-språngiga hörnpilastrar (fig. 127) med kapitäl, 
bestående av platta, hålkäl och vulst. Den n. murpelaren mot ö. är avhuggen strax 
nedanför kapitälet (en sten under profilen och 126 cm från golvplanet). Sköld- och 
gördelbågar äro spetsbågiga, med tre hörn. Valvribbornas profil är fyrsidig, av en stens 
bredd; något avsmalnande vid anfangen. Triumfbågen är rundbågig och till sin nedre 
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Fig. 126. Interiör före senaste restaurering. 
Inneres vor der letzten R esta urierung. - Interior before the last restoration. 

del något skrånande mot v., emedan ett stycke av vederlagen här blivit avhuggen. Den 
är högre och vidare än den intilliggande valvgördelbågen och bevisar sig sålunda vara 
i senare tid förstorad. 

URSPR. Om kyrkans urs pr . skick kunna vi med ledning av bevarade delar och av hand-
TILLSTÅND lingar göra oss en viss föreställning. Hon bestod av ett rektangulärt långhus med lägre 

och smalare, rakt avslutat kor (= nuvarande sakristian). Utvändigt stodo murarna 
troligen oputsade. Koret har och troligen hade även långhuset en t egellist med enkel 
profilering. Av fönster funnos ett spetsbågigt i korets ö. mur, (spår därav synes), trol. 
två i kyrkans s. murar och möjl. ett i v. - I långhusets s. mur, där nuvarande portal 
finnes, syntes trol. en spetsbågig portal. - Yttertaket av munktegeL Invändigt voro 
murarna vitputsade. Å den nuvarande korvinden äro nämligen murarna ovan valven 
upp till takstolens fot vitputsade. Innertaket bestod sannolikt av ett platt trät ak, 
korets röste ovan hanbj älken är nämligen oputsat. I nuvarande takstolen i långhuset 
finnas rester av en äldre; korets nuvarande takstol av furu (sparrarna 14 x 11) är 
möjligen den ursprungliga, dess bindare synas ha avsågats vid valvets inslagning. 
I gaveln mellan långhus- och korvind finnes en rundbågig i ng å n g, vilken semre delvis 
igenfyllts med t egel och gråsten. 

Denna lilla kyrka, vars måttförhållanden enligt beskr. 1830 voro: koret 7 aln. L. 



145YSANE KYRKA 

9 aln. B. långhuset 18 aln. L. 12 aln. B. 
har möjligen uppstått under inflytande från 
den närliggande Sölvesborgs kyrka, vars i 
s. tillbyggda kapell å röstet har en om 
Y san e korröste erinrande blindering. Då 
Sölvesborgskyrkan torde ha uppförts vid 
1208-t:s slut och tillbyggnaderna något se-
nare, torde Ysane kyrka ha uppförts omkr. 
1300 eller under 1300-t:s förra hälft. Den 
lär ha varit vigd åt den hel. Gertrud (MuT-
ZELL, Lister). 

Troligen under 1400-t:s mitt välves kyr-
kan. I koret inslås ett korsvalv med 
ribborna utgående från fyrsprångiga pil-
astrar; i långhuset slås tvenne korsvalv, 
vars ribbor gå ned på tresprångiga pil-
astrar. 

I samband härmed torde interiören ha KALK
M ..l,LNINGAndekorerats; 1931 upptäcktes sengotiska, än- 

nu ej konserverade kalkmålningar ovan  
triumfbågen i långhuset samt å korets ö.  
vägg. Ovanför ett draperi synes i koret en  
horisontal bladstav och över denna å en'  
med rödbruna stjärnor beströdd fond figu- 
rer, bl. a. en apostel, allt i svart och röd- 
brunt. Målningarna äro samtida med val- 
vet och torde kunna dateras till 1400-t :s mitt. I långhuset synes intill triumfbågens  
n. kant svart målning med rester av en inskr. i minuskler: M:c, därunder några otydliga 
fragment i mörkgrått samt ovanför ornamentfragment i samma färg, bl. a. ett rutverk 
av samma art som i sakristian. Målningen har troligen fortsatt uppåt kring bågen samt 
om hörnet på triumfbågens innersida. Det är möjligt, att den del av inskr. som synes, 
utgör början till ett årtal som också skulle datera målningarna i sakristian - Sedan 
ovanst. skrivits ha målningarna år 1938 frilagts gen. konservator O. Owald. Doc. 
Monica Rydbeck har för Sv. K. gjort nedanstående beskrivning av målningarna. 
(Jfr M. Rydbeck, Nils Håkansson, >>Vittskövl2mästarem, Fornvännen 1940). 

Korets målningar täcka delvis östra väggen och valvets fyra kappor, medan lång-
husmålningarna inskränka sig till triumfbågen samt ett murparti mellan sydväggens 
östligaste fönster och det nedrivna östra kryssvalvets ännu skönjbara sköldbågskontur. 
Triumfbågens undersida markeras av ett rombmönster, medan ett språkband följer 
själva bågöppningen (fig. 128). 

10. Sveriges kyrkor. Blekinge Il. 

Fig. 127. Fyrsprångig hörnpilaster i koret. 
Eckpilaster im Chore . - Vault-supporter iu the 

chancel. 
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Fig. 128. Språkband över triumfbågen.  
Spruchband iiber dem Triumphbogen. - Inscription over the chancel-arch.  

Inskriften å detta språkband, placerad på en så anmärkningsvärd iögonenfallande 
plats, är målad med svart färg i 10- 20 cm. höga minuskler och är av den största 
vikt, enär den innehåller uppgifter både om året för målningarnas tillkomst och om 
målarens namn: ANNO: DOMINI: MILLESIMO: QUADRINGENTESIMO: IX: IN DIE ASSUMP-

TIONIS: SANCTJE: MARIE: VIRGINIS: HJEC: PICTURA: COMPLETA FUlT: PER: MANUS: NICHO-

LAI: HAQUINI: ORATE: PRO: IPSO: (År 1459 å den heliga jungfru Marie himmelfärds-
dag, fullbordades denna målning av Nils Håkanssons hand. Bed för honom). 1 

Nedanför språkbandets fria ändar synas några få rester av en tyvärr otydlig in-
skrift. Troligen har den skadats i samband med en mindre utvidgning av triumf-
bågen under språkbandet. Vid södra sidan kan skönjas ?ASTRU: FUIT: ? IETATIS. 

Intill östligaste långhusfönstret, längs konturen av det nedrivna kryssvalvet, åter-
står av en framställning av Kristus i Getsemane den knäböjande Kristus och, bred-
vid honom, två lärjungar, en ung skägglös samt en försedd med mörkt, kluvet skägg 
(fig. 129). Ovanför Kristi huvud pekar en hand på ett språkband med en delvis ut-
plånad inskrift, som sträcker sig från Kristushuvudet till de högre upp placerade 
pinoredskapen. Nedanför Kristus löper en bård av stora, utbredda eklövsliknande 
blad och därunder en framställning av ett medelst ringar på en stång upphängt 
draperi. 

Målningsresterna som helhet markera genom sin komposition tydligt konturen av 
det valv, som en gång täckt detta parti av långhuset. Utan tvivel ha båda de valv, 
vilka enligt Brunius' uppgift 2 täckt långhuset, varit försedda med liknande mål-
ningar. Av korets utsmyckning är åtskilligt mera bevarat. Dess östra vägg fylles 

1 Till tolkningen ha professor Albert Wifstrand och docenten Krister Haneli bidragit.  
2 C. G. BRUNIUs, Konstanteckningar under en resa år 1849, Lund 1851, s. 667.  
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Fig. 129. Kalkmålning intill östligaste långhus- 
fönstret. Kristus i Getsemane, bredvid honom  

två lärjungar.  
Kalkmalerei neben dem östliebsten Fenster des Lang- 
schiffs. Christus in Gethspmane, neben ilun zwei Jiinger. 
lVIural painting near the n1ost eastern window of the 
nave. Christ in Gcthsen1ane, beside him two disciples. 

av en skildring av Jesu intåg i Jerusalem (fig. 130). Mot en ljus vitgul bakgrund, 
dekorerad med strödda, mer eller mindre invecklade stjärn- och liljeornament, av-
tecknar sig å väggens vänstra tredjedel Kristus, ridande på åsnan, följd av fem 
glorieprydda lärjungar, av vilka två äro helt synliga, placerade i förgrunden, medan 
endast huvudena av de tre övriga angivas. 

Det kläde, på vilket åsnan trampar, avbrytes av en sedermera upptagen dörr-
öppning och fortsätter å murens högra tredjedel, som till större delen täckes av en 
bild av det muromgärdade Jerusalem. Innanför tinnkransen ses två kyrkobyggnader 
med torn, medan i porten skymtar en folkmassa, representerad av fem personer. 
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Fig. 130. Kalkmålning på korets östvägg. .Jesu intåg i .Jerusalem. 
Kalkmalerei a nf der Ostwand des Chors. Jesu Einzug in J erusalem.  

Mural pa inting on the eastern wa ll of the chancel. The entry of J esus into  
Jerusalem.  

Längst . i bakgrunden ses ett träd med dels hjärtformiga, dels mångflikade blad och 
en man, som klättrat upp bland dess grenar. 

Målningarna å murens mittparti, mellan en fönsteröppning och en därunder upp-
tagen dörr, ha emellertid förstörts. Dekorationen å partiet från och med åsnans 
-huvud fram till figurerna i porten äro sålunda tillfogade vid restaureringen. Brunius 
.omtalar den utåt spetsbågiga fönsteröppningen som igenmurad. 

Under figurframställningarna sträcker sig här som i långhuset en bred bladbård, 
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Fig. 131. Kalkmålning i korvalvets svicklar. 
Kall<ma lerei in den Zwickeln des Chorgewölbes.  

Mural painting in the spandrcls of the vault of the chancel.  

genomdragen av en stav och därunder samma målade draperiarrangemang med 
upphängningsringar och stång som på södra långmuren. 

Å kryssvalvets kappor har dekorationen anbragts efter andra principer. Mitt på 
varje valvkappa har funnits en stor rundel och därnedanför i vardera svickeln en 
mindre sådan. Mellan dessa utbreder sig ett ytfyllande rankverk, som oftast nederst 

svickelhörnen ersättes av en djurfigur eller stora akantusornament. 
Rundlarna omsluta figurframställningar (fig. 131). Av de åtta svickelrundlarna 

lO* 
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äro sex bevarade och innehålla bröstbilder av gestalter ur helgonlegenden eller 
bibeln. De sakna visserligen individuella attribut, men fyra äro glorieförsedda, två 
av dessa äro kvinnliga helgon med krona, två sakna gloria, nämligen en äldre man 
i rundkullig mössa samt en kvinna i huckle eller luva. Av de stora mittrundlarna 
finnas endast två i behåll men av dessa att döma ha de bildat en serie skapelse-
framställningar. Det bör dessutom särskilt betonas, att vissa av valvfigurerna efter 
avknackningen varit så pass ofullständiga eller suddiga, att de ej kunnat med säker-
het tolkas vid restaureringen. 

Å korvalvets ribbor och de osedvanligt rikt artikulerade sköld- och gördelbågarna 
är anbragt en dekoration av tvärställda band, cirkel- och linjeornament. Den östra 
sköldbågen är speciellt markerad genom kraftiga spjutformade akantusblad, som in-
arbetats i det lineära zig-zagornamentet. 

De färger, som Nils Håkansson använt i Ysane, äro rödbrunt (stundom svart) 
till konturerna och i övervägande grad även för figurernas dräkter, vidare svart, grå-
blått, grönt och gult. 

Vad människornas ansikten beträffar, äro de tämligen stereotypa, med höga pan-
nor, breda kindknotor och ofta tvekluvet, spetsigt skägg. 

Den ytfyllande ornamentikens bladrankor, liljeornamenten, de kraftiga akantus-
artade eller treflikade bladen, de koncentriska cirkelornamenten bidraga jämte de 
synnerligen karakteristiska figurskildringarna till att man med säkerhet kan in-
lemma Ysanemålningarna i en serie kyrkadekorationer i nordöstra Skåne.1 

Sedan länge ha till en och samma grupp kunnat räknas utsmyckningen i kyrkorna 
i Vittskövle, Gärds Köpinge, Långaröd och Gladsax. 2 Till denna Vittskövlegrupp 
kunna numera föras målningarna i Torna Hällestact i mellersta Skåne, vilka äro date-
rade år 1460, året efter Ysanemålningarna.3 Ytterligare bör serien utvidgas genom 
namnen Rinkaby, Nymö, Ravlunda och Knislinge, dessa senare liksom den ursprung-
liga Vittskövlegruppen belägna i provinsens östra del. Tack vare den på en så 
framträdande plats anbragta inskriften i Ysane kyrka kan dessutom den s. k. Vitt-
skövlegruppen benämnas efter sin upphovsman, Nils Håkansson, som utgör Skånes 
enda till namnet kända medeltida kyrkomålare. 

VAPENHus Möjligen något senare under medeltiden tillbyggdes vid långhusets v. del i s. ett 
vapenhus av tegel, vars röste enl. BRUNIUs upplivades av tre spetsbågiga blinderingar. 
Det vitputsades 1770. Utvändigt var det 1665 täckt med tegel, invändigt med ett platt 
trätak (1729 omtalas ett nytt loft). 1664 förfärdigas en ny dörr av ekplankor. Vapen-
huset revs, då tornet uppfördes 1860. 

1 MoNICA RYDBECK, Sydsv. Dagbl. d. 26. 10. 1938. 
2 O. RYDBECK, Medeltida kalkmålningar i Skånes kyrkor, Lund 1904, s. 116 f. 
3 J. ÅKERMAN, Försök till beskritning öfwer Hellestads pastorat, Lund 1828, s. 56 ff. -J. E. 

FoRSSANDER, Skånskt kalkmåleri, Skånes hembygdsförbunds årsbok 1939, s. 56 f. 
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Fig. 132. Altaruppsats med relief, föreställande >>Upp- 
ståndelsen•>.  

Altaraufsatz mit Relief, die Auferstehnng darstellend.  
Retable with reliefs, representing the Resurrection. 

Ar 1703 insattes nya järngaller i fönstren. 1751, 1754, 1812 och 1813 insättas nya sENARE FöH-

ÄNDRINGARfönsterkarmar, men huruvida fönsterna utvidgats vid dessa tillfällen kan numera icke 
avgöras. De nuvarande fönsterformerna torde i huvudsak förskriva sig från tillbygg-
nadsåret 1777 (se nedan). - 1664 inköpas ekplankor till två nya dörrar utom den ovan-
nämnda i vapenhuset. Ännu 1830 voro kyrkans äldre delar helt täckta med munktegeL 
1840 uppsattes kostnadsförslag för yttertakets reparation, varvid >>en del af monkstenen 
borttages för att reparera den öfrige delen af taket som är af samma stensort, och i dess 
ställe lägges tak af wanlig taktegel>>. - Golvet var 1665 lagt med tegel. 1688 lägges hela 
golvet med sten och 200 tegel. 1803 höjes korgolvet, och 1840 omlades golvet i långhus 
och kor, l 917 beviljade K. M:t, att de gamla gravstenarna i kyrkans golv finge upptagas 
och ölandssten inläggas. - l 920 beslöts täcka långhusets brädvalv med ett lager mur-
bruk för att bibehålla värmen i kyrkan. 

År 1777 tillbyggdes långhuset mot v. 8 alnar. Till material användes gråsten. Invän-
digt täcktes denna del med ett tunnvalv av bräder. 1782 utbetalades arvode >>Till må-
laren för Hans Maijt:s höga namns och årtalets påsättning å tillbygget af kyrkan>>. 
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Samtidigt härmed torde s. långhusportalen utvidgats, enär den 1849 enligt BRUNIUs 
var invändigt stickbågig. 

I samband med denna tillbyggnad torde koret förändrats till sakristia. Det spets-
bågiga fönstret i korets östvägg tillmurades, en kakelugn uppmurades i sö. hörnet, 
vilken helt dolde den redan under 1400-t. genom valvpilastern skymda sakraments-
nischen, altaret flyttades fram i triumfbågen, och denna utvidgades. 

Ar 1862 ombyggdes kyrkan enligt förslag av L. Hedin. De tvenne korsvalven i lång-
huset nedbrötos, och i stället uppfördes det nuvarande brädvalvet; i korets ö. mur upp-
togs den nuvarande raktäckta ingången; vapenhuset raserades, s. långhusportalen 
nedbröts, och ingången fick en raktäckt, enkel omfattning. 

I v. tillbyggdes samtidigt ett torn av gråsten och delvis t egel, varvid materialet bl. a. 
togs från det samtidigt rivna, vid långhuset s s.v. del uppförda vapenhuset. I översta 
våningen fyra par ljudöppningar med brunmålade luckor. Däröver reser sig en 8-kantig, 
gråmålad trälanternin med huv av galvaniserad plåt, krönt av ett gjutet järnkors. 

Kyrkan uppvärm es sedan 1931 med lågtrycksånga; vid anläggningen av värme-
kammaren påträffades under korgolvet gravkistor av trä. 

I NREo:-o:ING Altarring av 1803. - Altarupp sa ts av skulpterat, målat och förgyllt trä (fig. 132), 
0~~~~~~~~:- renoverad 1928. I mitten en relief: Uppst åndelsen. Överst Kristus med världsklotet. 

På sidorna de fyra evangelisterna. - 1772 inköptes en ny altartavla. I Vrs.PROT. heter 
det, att uppsatsen >>säges hafva utgjort öfra delen af den altartafla, som Gammalstorps 
kyrka år 1772 inköpte för 60 dir smt ifrån Beckaskog>>. Över centralscenen syntes förr 
Gustaf III:s namnchiffer, nu endast inskr.: >>Gloria in excelsis Deo>> jämte 1772. De 
figurliga delarna äro från senare hälften av 1600-t., så även delvis infattningen; pre-
dellan är dock trol. från 1772. 

K yrkans m e d eltida altarskåp omnämnes 1665: »En gammell Altertafle, med 
gammell arbeid och gammell malning >> . 1691 förgylles det av mäster Jon Columbus, 
som även målar ett krucifix. 1727 omnämnes >>lagat och sammanhmat något på 
crucifixet som står öfwer altaret och på sielfwa altaretaflam. 1830 ägde kyrkan ännu 
i behåll två skåp med dörrar, >>visande apostlarnes bilder af trä, 13 tum höga och simpelt 
arbetade>>. 1822 funnas: tre kvinnor med barn på armen (madonnor) och en biskop. 
Vrs.PROT. 1830 omtalar fyra >>träbilden> c:a l 1/4 aln H . (tre kvinnor med barn på armen, 
den fjärde biskop med mössa). Det är påtagligt, att här föreligger en förväxling med 
de från Gammalstorp kända träskulpturerna (&e sid . 133). Numera äro endast bevarade 
i kyrkan: en manli g h e lgo nstaty av ek, defekt, endast underdelen är bevarad samt 
ett stycke av sidan, (trol. 1400-t:s slut), H. 67, samt en r es t av kor se t till det ovan-
nämnda krucifixet med spår av grön färg, L. 209. 

Predikstol av skulpterad ek (fig. 135), målad och förgylld, med reliefbilder av de 
fyra evangelisterna. 1600-t. 1665 omnämnes predikstolen med baldakin: >>er Snekier och 
Billedsnider Verck, dog ingen malning >> . 1691 målas den av mäster Jean Columbus. 
Enl. beskr. 1830 i A. T . A. stod över den nu försvunna dörren: >>Anno 1691». 1727 upp-
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Fig. 133. Manlig helgon-
staty. Tro!. 1400-t:s slut. 
Statue eines männlichen 
Heiligen. Wahrscheinlich 

Ende des 15. Jahrh. 
Statue of a ma le saint. Pro-
bably from the end of the 

15th century. 

sättes en trappa till predikstolen och baldakinen repareras; 1840 föreslås att hela pre-
dikstolen vitmålas och >>figurerna skuggas>>. 1860 flyttas den till norra väggen och målas 
i ekfärg, 1916- 17 beslutas att restaurera predikstolen samt avlägsna bronsfärgen. Den 
övermålades l 925 och renoverades l 928. 

Bänkar, slutna, målade i ekfärg, med enkla fyllningar och beslag. Vid nuvarande 
korets s. vägg en sidobänk av samma utseende. - 1665 voro bänkarna nya, i tvenne 
rader >>och Skuret alt aff Snekiere arbeid>>. 1727 inköpas dörrbeslag till 28 stolar, som 
även målas. 1781 repareras de gamla bänkarna, och nya uppsättas (delvis?); 1786 målas 
samtliga. l 916-17 beslutas att borttaga främsta bänken vid altaret. 

Läktare i v., vilande på pelare, allt i ekfärg. - Orgelfasad i vitt och guld från 
l 923, målad l 925. En läktare målas 1690 av mäster Columbus. 1698 uppsattes en ny 
läktare. 

Kalk av silver, 6-passformad fot med fast nitat krucifix samt inskr.. >>YSSENE. KERKIS. 
KALK. oc. msK. 1. 6. 7. 0.>> Å noden sex knoppar med inskrift: >HHEsus.>> H. 18,1. -
"P a ten av silver med IHS i bottnen; stplr å brättet: Kristianstads vapen - otydlig. 

Fig. 134. Matteus. Skulp-
tur från altaruppsatsen. 
Matthäus. Skulptur aus 

dem Altaraufsatz. 
Matthew. Sculpture from 

the retable. 
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Fig. 135. Predikstol. 1600-t.  
Kanzel. 17. Jahrh. - Pulpit . 17th century.  

Diam. 13,6. - 1669 tillökas en liten kalk och disk av guldsmeden Johan van Woweer i 
Kristianstad. Kalken förgylles 1689 samt lagas 1708, 1757, 1773 och 1784. 1689 köpes 
en liten kalk för 19 dlr. smt. 

I lNv. 1665 omtalas att >>Daaben er en huggen Steem. 1849 skriver BRuNIUs, att dop-
funten är av >>marmor. Foten, som till nedra delen är fyrkantig till öfra rund, har skråkant 
och rundstaf samt derpå ett koniskt mellanstycke jemväl med rundstaf. Skålen, hvilken 
är halfklotformig, siras med spetsiga blad.>> Detta tyder på att den nu försvunna funten 
trol. varit av kalksten med spetsbågig godronnering och alltså till tiden kunnat sam-
manfalla med kyrkans förmodade byggnadstid, omkr. 1300 eller 1300-t:s förra hälft. -
1691 målas funten av mäster Columbus. - Den nuvarande träfunten är från 1850-t. 

Dopfat av mässing. Å brättet inskr.: >>B. B.>> Trol. 1600-t. Diam. 80. 
Bland ljusredskapen märkas: En ljuskrona av mässing för 8 + 8 ljus. Profilerad 

mittstång, avslutad av en stor kula. Enl. inskr. skänkt 1808 av riksdagsman Anders 
Nilsson i Ysane. H. 75. - l par ljusstakar av malm, rikt profilerade, med en 
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pigg; vilande å tre kulor. Inskr. å den ena: 
>>HAVER. OLUF. PEDERSON1• I. HOLIE. LADIT. 
BEKOSTE. DISSE. LYSESTAGER. SOM. SALIG. 
NIELS. OLSEN. N. O. S. S. S. D. 1. 6. 3. 7.>>; å 
den andra samma initialer samt: >>oc . HANs. 
SALIG. HVSTV. SISCEL. SANDER. DAATER. HAVE. 
FORERED. TIL. YSSENE. KIRKE. >> H . 31,5. Båda 
med prydnadsljus av trä, vitmålade och 
dekorerade. H. 50,5.- Ett par ljusstakar 
av tenn med inskr.: >>HH: s. M. r. D. 1656.>> 
H. 24, 5. 

Antependium av blå sammetmedpåsytt 
kors och silverspetsar. Möjligen det, som in-
köptes 1810. L. 207.- Mässhak e av mörk-
röd sammet, skänkt 1930.- Mässhake av 
vinröd sammet (fig. 136) i granatäpplemöns-
ter; å frånsidan ett kors av rött siden med 
guld- och silverbroderi samt krucifix i upp-
höjt arbete, sidenapplikation och broderi. 
Dep. i B. M. H. 110. Trol. den som omtalas 
i INV. 1665. 

I kyrkans mitt- och s. tvärgång ligga g ra v-
s t e n a r, 2 delvis med inskrifter från 1600-t. 

En värj a dep. i B. M. - Kollektskopa av trä, vitmålad. Under nuvarande 
färglager spår av rött. L. 30. Dep. i B. M. Omnämnd i INv. 1800. - Nyckel av järn L. 26. 

Kyrkan har ägt ett nu förkommet rökelsekar. I INv. 1700 omnämnes »l gl. Elldkar 
af malm >>. Det nämnes senare under hela 1700-t., men ej i INv. 1800. - 1805 inköptes 
och uppsattes >>på kyrkaväggem en nu försvunnen solvisare. 

I tornet två klockor av 1897 och 1808. -Vid grävning i koret 1931 fanns i fyll-
ningen en liten (prim-?)klocka, >>stor som en bjällra>>, vilken förkom. 

1 storbonden OLOF PERssoN i Holje misshandlades 1658 - året för Roskildefreden- av en svensk 
ryttmästare Windrufva samt beskylldes senare för att ha legat i bakhåll för denne och hans ryttare. I 
början av 1660 börjades därför från svensk sida en rättegång mot P., men denne frikändes i april s. å . 
Saken togs emellertid upp på nytt av landsdomaren, och Olof Persson satt fången i Kristianstad till i 
slutet av februari 1661, då han för andra gången förklarades frikänd. Möjligen gav hans stora rikedom 
anledning till denna behandling, enligt KNUD FABRicms: Skaanes Overgang fra Danmark til Sverige I, 
Kebenhavn 1906, s. 144. 

2 CRONHOLM omtalar vid 1700-t:s mitt, att under kyrkgolvet fanns en mängd människoben, två 
å tre gånger större i:in dåtida människors, varför han antager >>att de på Risa bärget (= Ryssberget) 
fordom boende Jättar här haft deras Kyrka och Gudztjenst, om annars sådane warit, sedan christen-
domen kom in i landet.. 

Fig. 136. Detaljer av mässhake. 1600-t. 
Details eines Messgewandes. 17..Tahrh.  

Details of a chasuble. 17th century.  
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SAMMANFATTNING 

I. En kyrka, bestående av rektangulärt långhus och lägre och smalare, rakavsluta t kor uppföres 
omkr. 1300 el. under 1300-t:s förra del. 

II. Vid 1400-t:s mitt välves kyrkan och förses 1459 m ed kalkmålningar av Nils H åk ansson. Va-
penhus uppföres. Av medeltida inventarier har bevarats ett fra gm ent av en helgonbild (fig. 133). tro!. 
fr. 1400-t:s slut. 

III. Under 1600-t. ha t illkommit bl. a. predikstol och n attvardssilver. 
IV. 1777 tillbygges långhuset mot v., och koret fö rä ndras till sakristia . 
V. 1862 ombygges kyrkan, var vid långhusvalven och vapenhuse t rivas och torn tillbygges i v. 
VI. Restaurering 1938, varvid bl. a . de medeltida m ålningarna framtagits och konserverats. 

ZUSAMMENFASSUNG 

I. Um 1300 oder während der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts wurde eine Kirche errichtet, die 
aus einem rechteckigen Langschiff und einem niedrigeren und schmaleren, gerade ab schliessenden 
Chor bestand. 

II. .Mitte des 15. Jahrhunderts wurde die Kirche ein gewölbt, 1459 mit Kalkmalereien von Nils Hå-
kansson versehen. E ine Vorb alle wurde errichtet. Von mittelalterlichen Inventarien ist ein F ragment 
eines H eiligenbildes (Fig. 133) erhalten, wahrscheinlich aus dem Ende des 15. J ahrhunderts. 

III. Im 17. Jahrhunder t k amen u . a. Kanzel und Silbergeräte fur das Abendmahl hinzu . 
IV. 1777 wurde das Langschiff gegen W esten erweitert und das Chor zu einer Sakristei umgebaut. 
V. Im Jahre 1862 wurde die Kirche umgebaut. D abei wurden die Gewölbe des LangschiHes und 

die Vorballe abgerissen und ein Turm an der Westseite angebaut. 
VI. Bei einer Restaurierung 1938 wurden u. a. die mittelalterlich en Kalkmalereien freigelegt und 

konserviert (Fig. 128-131). 

SUMMAR Y 

I. A church consistin g of a rectangular nave and a lower and narrower ch an cel ending with 
a straight wall was erected a bout 1300 or during the first part of the 14th Century. 

II. In the m iddl e of the 15th Century the church was vaulted and decorated in 1459 with 
plaster paintings by N ils H åkansson. A porch was erected. Of the medieval fittin gs there remains 
a fragment of a Saint 's image (Fig. 133) presurnably dating from the end of the 15th Century. 

III. During the 17th Centu ry a pulpit and comm union silver were added. 
IV. In 1777 the n ave was added to in the west and t he chancel was changed into a sacristy. 
V. In 1862 the church was rebuilt, the vaults of tbe nave and the porch were demolished, 

and a tower was erected in t he west. 
VI. Restored in 1938, when inter alia the m edieval paint ings were brought out and restored 

(Fig. 128-131). 



Fig. 137. Exteriör från s. o.  
Ä usseres von Stidosten. - E xterior from the south-east .  

MJÄLLBY KYRKOR 

TRY CK TA KÄLLOR: CARL ADRIAN, Mjällby kyrka, Lund 1931. - ANDERSON, H elgonkult, s . 16. -

Karlshamns Allehandas Minnes-Album, K arlshamn 1894. - MuTZELL, Lister, s. 29 ff. - PERON (Per 
Persson), Mjellby kyrkoby, Stjernan 24/ 12 1904; D:o Kyrkobullret i Mjellby kyrka den 5 april 1801, Nytt 
och Gammalt 1901. - N . H. SJÖBORG, Samlingar för Nordens fornälskare 2, s . 190 f. o. p!. 49, fig. 167. -
STYFFE, s . 90. - Vitterhets Akademiens Handlingar V II, s. 434. 

HANDSKR. KÄLLOR OCH AVB.-SAM L.: K. B.: CRONHOLM, p . 184; Smärre skrifter (topogr.); ENGE-
STRÖMSKA SAML. IX, 1,27. - A. T. A .: ! Nv . 1830.- B. ST.: Förslag till utvidgning fr. 1700-t:s sen. del. 
Ritn. till ny orgel av LuDv. PETERsoN, gill. 1885; Förslag t ill dekorering, av A. LINDEGREN, gill. 1896 
Plan o. ändringsförslag av TH. WÅHLIN 1919; Förslag t ill r est. av S. ULLEN 1940. - LANDs-
KYRKOR. - R. A.: ö. I. Ä:s skrivelser ritning fr. omkr. 1788. 

K YRKANS ARKIVALI ER: RÄK. med l NV. fr ån 1662. 

Lister, v ilket i äldre tider genom det segelbara sundet Vesan var skilt från fastlandet, innehade en 
relativt sj älvständig ställning samt åtminstone under 1400-t. en egen >>dffigem eller prost. 1494 omnämnes 
Jören Påfvelson såsom sockenpräst i Mielby och dregen i Lister (STYFFE). 

På k yrkogården hittades 1890 en armring av b rons från yn gre järnåldern (St. H. JVI.). 
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Kyrkans storlek och dess innehav av heliga korsreliker, vilket tyder på att den varit vigd åt det Hel. 
Korset, har lockat vallfarare till platsen och därmed har följt donationer. - Petrus Allonis •>persona 
ecclesie myatholby in listria>> är känd genom en urkund fr. Lund 1310 11 / 7 (DrPL. SuEc. II, s. 623). Å en 
bevarad gravsten nämnes Nicolaus Vrena, d. 1337 (s. 172). I dekanen i Lund J ohannes J acobi testamente 
1418 1 / 3 heter det: >>Item in ecclesia My<ethilby in Lystria ij solidos grossorum>> (KR. ERSLEV, Testa-
m enter fra Danmarks Middelalder, s. 192). 1528 18/ 3 lades Mjällbykyrka till Helgeandshuset eller S:ta 
Annas hospital i Åhus, vilket stiftades 1524 (Fred. I:s Da. Reg., p. 157; jfr Sv. K., Blekinge I, s. 240). 

Folkmängden uppgick 1748 till 1 900 personer, 1817 till 3 000, 1822 till 3 600, 1858 hade den genom 
fiskets uppsving stigit till 5 600 och 1888 funnos 6 715, men på grund av stark emigration sjönk folk-
mängden sedermera och utgjorde 1912 5 415 samt 1931 5 680 personer. 

Flera på kyrkogårdsmuren liggande hällar visa, att denna varit avtäckt på samma 
sätt som de bevarade äldre murpartierna i Ysane, Gammalstorp och Jämshög. Mot s., 
där gamla kastanjer giva kyrkogården en vacker parkkaraktär, står ett par slätputsade 
portstolpar av tegel med gjutna järngrindar. Den breda gången fram emot kyrkans syd-
portal kantas av thujor med kraftiga stammar. Den nuvarande kyrkans kyrko-
gård hade tidigast sin största utbredning mot s. 1856 utvidgades mot v., 1869 mot ö. 
1878 ytterligare mot v., 1897 mot n., senare (1918) företogs den ö. utvidgningen. Kvar-
tersindelningen godkändes 1874. Ang. gamla kyrkogården veta vi att 1665 >>Kyrcke-
gårdhs-Muuren er af Grå Steen opmuret och ofwen paa trint omkring lagt eller tagt 
med gammeJ Tagsteene, som paa mange steder ere sönderslagne, och noglestedz ganske 
borte>>. Den reparerades s. å . och 1709, då 309 alnar täcktes med huggen sten. Endast 
en port, i s., torde funnits, urspr. trol. med en trappgavel. 1750 stensättes under porten. 
Här som överallt i Blekinge (jfr Mörrum, s. 103) var i porten under trädörrarna inlagt 
ett järngaller, risten, för att hindra svinen, som gingo fritt omkring på bygatan, att 
rota upp jorden under dörrarna och tränga in på kyrkogården. Här omtalas >>Kiyrcke 
reesten» (=rist eller galler) 1673. S. å. omtalas en lucka i ö. 

En klockstapel av okänd konstruktion nämnes 1709. 1763 uppsattes en ny stapel, 
vilken torde rivits på 1790-t. 

Ö. om s. kyrkogårdsporten (fig. 138) står nu kyrkans bod avspritputsattegel. 1665 
heter det- väl angående en äldre bod - att >>Kyrckeladen eller Kornherberget er W ed 
den Syndre side aff Kyrckegården opbygt af gråsten, och Tagt med Tagsteen; dog er 
samme lade allewegne megit bröstfeldig inden till aff Rytter: som i forrige tidher holdte 
deris Wact derudhi paa Trä- och Sparre-Wereket megit spoleradt; Mange Steene paa 
Taget sönder oc borte, och en del af De underste legter, som Tagsteenene bör at henge 
paa ganske forradhede oc någle borte.>> Den reparerades 1675 och täcktes med rör(vass). 

År 1696 uppföres ett nu rivet benhus av trä, vilket 1783 var täckt med tegel. 

Mj ällby gamla kyrka kan rekonstrueras med tillhjälp av beskrivningen i 1665 
års INv., RÄK. samt en ritning i R. A. (fig. 139). Hon beskrives i INv. 1665 på föl-
jande sätt: 
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•>Kircken er opbygdt af graa Steen med Twå Tårn uden 
Spiiri. Thet ene Tåårn er \Vesten for Enden af Kircken 
opbygt udhaff grå Steen och er indeni Kircken Hwelfwet på 
en Rund Steen Pillare och nedan paa begge sider forbygt 
med stoler Kircken till forlengelse och Forsamblingen till 
gode; Opgangen till samme Tårn er inden i Kircken paa 
dhen Syndre Wegh. 

Det andet Tåårn er ofwenlagdt med Lofft af Fijrrebräder 
som nu er gammelt och moxen foraadtt, och neden omkring 
paa siderne forbygt med B äneker och gammelt Pannelwerck; 
Samme Waabenhuss hafwer Femb småå Feenster; Tu Östen 
till; Tu Westen till, och it lidet imod Synden. Bemelte 
Waabenhuuss hafwer ocsaa Twå Dörer; Den ene Synder ud 
ad Kirckegården; Den anden i den SyWeste Hiörne, der 
igenom mand gaar hen op til Klockerne. 

Kircketaget ofwer alt ned ocsaa ofwer begge Tåårnene 
tagt med Tagsteen. På dhen Nörre sidhe hen imod Östen 
er opbygt en Liden Sackristie hwilkens tag i ligemadhe er 
lagt med Tagsteen; Men inden till er den hwelfwet dog uden 
Bord Beneke eller nogen Ornament: Samme Sackristie 
hafwer i förrige tidher hafft tu feenster, det Ene i Öster, 
det andet i Nör; som nu ere igien Murede; Indgangen till 
samme Sackristie er inden till i Kircken, forwaret med en starek Egedör ofwerdragen med Jern och 
en Jernlaass fore. 

Kircken er inden till hwellfwet; Hwellningen ofwer Choret wed den östre E nde och under Taarnet 
Westen till er Hwid Kalcket; men mit udi Kircken er baade Hwelningen och \Veggarne anströgen med 
gammelt MålerWerck. 

På Kircken ere Siuf Feenster nu \Ved macht: Tu Små paa den nörre sidhe; Trij nogit Större Synden 
till; och Tu på Ganflen Westen till. 

På d hen Syndre af Kircken ere Twå Egedörre ofwerdragne med J ern, och forwarede med Store TräJaaser 
medh J ern Rijgeler udhi; Den ene och Störste Dör er for vVaabenhuset; Den anden och mindre er for Choret. 

Och uden for samme dör er it lidet huus som it waabenhuuss opmuret af grå steen; hwilket er ofwen 
till tagt med Tagsteen och inden till hafwer Det it lidet Lofft af femb eller Sex stycken bräder; Samt 
Twå små Beneker Een \Vesten och den anden Östen till: Udgangen er ud till Kirckegården, bewaret 
med een Dörr af fi äll. 

lnden: Kircken we d den öster Gaufl er it Smuct Altar med Tafle af trä we!! Arbeydet och med Skilder 
\Verck prydet: På dhen Nörre side Widh Altaret er Skriffte-Stolen: Synden wid, dog icke ganske op ,till, 
Altaret, er Degne-Stolen. 

På dhen Nörre Side \Ved Enden af Choret, staar en gammeJ Bygning av it Positiw eller lidet Orgel-
W erck, deraf Clavererne och Belgerne endnu ere qvar: dog förderfwade: Men Piberne undertagen Tre 
eller fire stycken, ere i förrige tider bortsnappede. 

Under Swäghbuen Wed Enden af Choret och paa den Nörre Side er Funten eller Daabsteden med 
hengende Deckell eller Crone ofwer af Trä Ziirligen, Arbeidet och formalet. 

Strax neden for Pundten i den Nörre Wrå staar it lidet Altar som er giort af Muursteen. 
Mit ud for Samme Altar och paa den Syndre Wegh er Prädickestolen festet, och med Deckel ofwer, 

som 	tillige er med måhlning udstofferit. 
Imellem närskrefne Altar och Prädickestolen mit paa Gulfwet staar it Stort Crucifix af trä naglet 

fast till en Trästötte, och med den öfwerste Ende giort fast i Hwelningen Widh en Jernlenche. 

Fig. 138. situationsplan.  
Lageplan. - Plan of situa tion.  
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Neden i Kircken och Westen for den store Kirckedör er bygt it gammelt förmahlet Pulpiter eller 
Skunck twertfore af Nörr i Synder, hwilket staar paa en Stötte, och er bröstfeldigt ja ocfast farligt at 
gaa och staa oppåå. 

Twå Radher Eege-Sloler uden dörre som ere panneJet inden ' Vidh Weggen findis och i I<:ircken, 
hwilke recher paa begge sider ofwenfra gangen Wed Altaret och ned igenom Kircken till den Westre 
Gaufl. lmellem begge Radher Stole er Gulfwet lagt af Muursteen undentagandis Twå eller Tree Liig-
steene som i förre tidher pro Epitaphio ere nedlagdhe.>> 

Gamla kyrkan bestod alltså av ett långhus med rektangulärt, smalare, lägre och 
ovanligt långt kor med sakristia. Längst i v . höjde sig ett torn, utan att murtjock-
leken för den skull synes kraftigare tilltagen, allt detta av gråsten. Även vapenhuset 
vid långhuset (kallat »Stora vapenhuset» enl. CRONHOLM - dessutom fanns ett mindre 
vapenhus vid koret, jämte sakristia) var krönt med ett torn, här var mater ialet dock 
tegel. För valven, som täckte alla rum utom vapenhus och sakristia, torde man böra 
antaga tegelmateriaL Murpelarna ha på planritningen betecknats som varande av olika 
art mot murarna, och deras material var alltså antagligen tegel. Den omtalade >>Rund 
Steen Pillare>> under tornvalvet är enl. plarien en mittelstötta, som troligen blivit till-
fogad efteråt. 

Man kan förmoda följande byggnadshistoria. P å 1100-t. bygges av gråsten en absid-
kyrka, omkr. 28 m L. Den hade små rundbågfönster, som fasaden fig. 139 visar, och 
enkla dörröppningar enl. planen i samma fig. - Ett torn tillägges omkr. 1200 i v., 
kanske i försvarssyfte och motiverat av de estniska hedningarnas strandhugg. - L ö. 
rives absiden och ti llägges i dess ställe en förlängning av koret med stora hörnför-
stärkningar och med sakristia i n. Det sålunda förstorade kyrkorummet indelas av 
murpelare och välves med kryssvalv av t egel. Allt detta trol. i senare hälften av 
1200-t. Ännu senare tillkommer det tornförsedda >>stora vapenhuset». Det hade enl. 
CRONHOLM samma bredd som v. tornet och var uppfört av tegel >>Och tjenar så till förhus 
som Klåckestapel».1 Kanske hade även detta torn fortifikatorisk betydelse och varuppfört 
under det oroliga 1400-talet? Det hade då CRONHOLM skrev, en ingång i s. samt en i 
s. v. hörnet till övre våningens loft, där klockorna voro inrymda. Två fönster i ö., två 
i v . och ett i s. 1753 förfärdigas >>4 luckor till holen>>. - Möj ligen ha några på kyrko-
gårdsmuren i s.o. liggande t egel tillhört detta vapenhus (mått: 27,5-30 x 13-
14 x 9- 10). 

Vid okänd tidpunkt före 1665 uppfördes vid korets s. mur ett vapenhus av gråsten, 
invändigt täckt med platt trätak, kallat Lilla vapenhuset. Ingång i s. (Fig. 139.) 

Utvändigt vitputsades murarna 1687. strävpelare funnas (fig. 139). 1753 betalas för 

1 Liknande tornartade vapenhus i två vån. p å sydsidan finnas bl. a . vid Nikolauskyrkan i Sölves-
borg (ombyggt), Trolle-Ljungby i Villands hd, Slwnör och S:t Olof i Albo hd, Skåne. - Enligt sägnen 
skulle Stora vapenhuset och v. tornet i Mjällby byggts av två systrar, den ena på Skönabäck och den 
andra p å Hovgården i Hörby. Liknande sägner finnas bl. a . om Sösterkirkene p å Gran, Hadeland, 
Norge från 1100-t. (HADELAND I, Oslo 1932, s. 181 ff.) samt om Yttergrans kyrka i Upp!. - Teglet 
till s. tornet skulle hämtats från den »gamla staden Luntertun vid Norje by>> (CRONHOLM). 
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Fig. 139. Mjällby gamla kyrka enligt ritning från omkr. 1788. R. A. 
Die alte Kirche zu 1\fjällby nach einer Zeichuuug etwa 1788. 

The old church of 1\fjällby according to a drawing from about 1788. 

11. Sveriges kyrkor. Blekinge II. 



Fig. 140. Längdsektion.  
Längenschnitt. - Longitudinal sec tion.  
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Fig. 141. Plan. 
Grundriss. - P lan. 
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Fig. 142. Interiör mot ö.  
Inneres gcgcn Osten. - Inlerior townrds the east.  

att >mtzira Kyrkians södra murpelare>>. 1689 omnämnes ett nytt fönster i n.; 1737 
funnos 2 fönster på n. sidan. 1693 panelas n. dörren; kanske avses härmed sakristi-
dörren. 1728- 30 lades nytt tegeltak över hela kyrkan av murmästaren Andreas Catte 
från Karlshamn. Därvid användes bl. a. l 000 lybska t egel. Takrännorna, som voro av 
bly, reparerades 1687. 1709 köpes bly till rännorna mellan tornet och kyrkan. 1789 för-
säljes en kvantitet bly, som påträffats i de raserade kyrkomurarna. - Nytt trägolv i 
kyrkan inlades 1691; 1729 stensättes hela kyrkogolvet. 1744 omtalas dock gravstenar i 
golvet. Ingången till långhusets valv var försedd med dörr, ty 1709 inköpes ett lås. 
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Fig. 143. Interiör mot v. 
Inneres gegen \Vesten. - Interior to\vards the west. 

1674 köpes bräder till fyra dörrar i >>det hwita Torn, at frelsse hwelfningen från Sniön 
och Slagregn». V.-tornets övre våningar hade brädgolv, ty 1730 omtalas >>Öfwersta 
Kyrkioloftets upbyggande>> och 1731 >>medlasta Mälby Kyrkioloftts åtta stycken 
gluggars igenmurande hwartill åtgådt 600 stycken mursten». Möjligen användes detta 
torn till förvaring av spannmål, ty klockorna hängde i sydtornet. 

Samtidigt med den nya kyrkans uppbyggande började den gamla kyrkan raseras 1788. 
Mjällby nya kyrka, imponerande genom sina stora mått och sina enkla, rediga NUVARANDE 

KYRKANformer, begyntes 1788 och invigdes 1796. 

11. 
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Materialet är gråsten, med torn samt långhusets v., n. och s. del vilande på en 
enkel, skråkantad gråstenssockeL Utvändigt äro murarna spritputsade med släta 
hörn och omfattningar. Profilerad, dragen list. Å tornets västfasad i järnankare årtalet 
1791. Över långhusets s. ingång ett inskriftsfält med: >>SOLI DEO GLORIA 1790>>. Enligt 
Vitterhetsakademiens Handlingar 1802 har församlingen erhållit tillstånd uppsätta 
följande inskrift, vilken dock icke utförts: >>Detta Herrans Hus l Byggdes under Kriget l 
1788 . 1789 . 1790. l Fullbordades efter Freden 1791 l Gustaf IV Adolph tillät det upp-
nämnas l efter Drottning l Fredrica Dorothea Vilhelmirra / då Hon / anlände till Orten l 
1797 l Knut Persson i Hörby / 1 lät rista Stenen l 1798.>> Yttertaket täckes av tegel. 
Torn h u ven är spånklädd och tjärad med spånen delvis lagda i mönster såsom i Gam-
malstorp. Däröver en lanternin, krönt av en flöj el med Gustaf III:s namnchiffer 
och årtalet 1792. Ingångarna äro stickbågiga med brunmålade dörrar. En lucka i 
sakristians ö. gavel är försedd med tvenne unggotiska järnbeslag. Fönstren höga, 
smårutade, indelade av träspröjsar med blyinfattning samt med brunmålade karmar. 
Solbänkar av kalksten. I långhusets östmur tvenne rundfönster, tidigare tillmurade 
men ånyo upptagna vid kyrkans restaurering 1920. Samtidigt upptogs ett nytt fönster 
i korets ö. mur. 

Exteriörens nuv. utseende avviker i en del det:.lljer från den i B. ST. förvarade 
ritningen. Å denna är sakristian lika hög som långhuset, medan den i verkligheten 
blev oproportionerligt låg, långhusets brutna tak gör mot v. en elegant sväng, vilken 
ej förverkligades; tornhuven var planerad med oxögon och skulle krönas med en öppen 
lanternin, medan den nu visar endast i spånen lagda rutor å ögonens plats samt 
har en sluten, betydligt enklare lanternin. Vidare saknas nu den planerade omram-
ningen kring fönstren och s. portalen är betydligt grövre och förenklad. 

Den ljusa, rymliga interiören med sin i enkla rätlinjiga former hållna inredning 
är betecknande för sin tids uppfattning. Bland landskyrkor torde Mjällby vara ett 
huvudexempel på den sengustavianska epokens håg till storvulna proportioner. Trä-
tunnvalvet är genom påspikade lister prydligt indelat i segment, nu ljusgrått målat 
(före den sista restaureringen delvis även brunt och blått), omkring altaret är en vägg-
d e k o r a t i o n i grisaille, imiterande en klassicistisk kolonnarkitektur, trol. från 1835, 
renoverad 1872 och 1921, kring fönstren ornamental målning från nyare tid, ävenledes 

1 Riksdagsfullmäktigen K NuT PEnnssoN, en av sin samtids märkligaste bönder, den drivande kraf-
ten vid kyrkobygget, f. å kronohemmanet nr 69 Hörby i Mjällby socken 1748 17 / 8 , d. 1831 25 / 5 och begra-
ven på Hälsingborgs kyrkogård. Efter hätsk förföljelse från bl. a . egna släktingar m åste han lämna 
riksdagen. Han bosatte sig senare i Hälsingborg samt deltog även där i det offentliga livet och irltres-
serade sig bl. a. för Mariakyrkan. Utrustad m ed ett lysande förstånd, blev han på grund av sitt häftiga 
lynne ofta invecklad i personliga fejder. Hans polemiska inlägg äro mästerstycken i sitt slag. Märklig 
är även hans >>Åkerbruks-Cateches eller Hjelpreda för Landtmän», Stockholm 1800. HENRIK ScnöN-
BECK, Riksdagsfullmäktigen Knut Pehrssons biografi, Stockholm 1856. P ER P ERssoN, Riksdags-
mannen Knut Persson i Hörby. Sölvesborg 1921. 
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i grisaille. Golvet i sakristia (sedan 1822), torn och långhusets mittgång av kalksten; 
under bänkarna bräder; i koret cementtegeL 

Kyrkan uppvärmes genom värmeledning, införd 1940. 
Altarbord av trä med marmorerad skiva. - Altarring med vitmålade balustrar. 

- Altarprydnaden utgöres av en arkitektoniskt indelad uppsats av snidat trä (fig. 
144); ramverket målat i ekfärg (!) och förgyllt. Enligt Karlshamns Allehandas Minnes-
Album 1894 lär den urspr. varit en tredjedel högre än nu1. I huvudpartiets fyllningar 
oljemålningar. I mitten Nattvarden. Inskr.: >>ANNO : PRJES : GEN :WIR: TAGO THOT. 
1621.>> och >>SEREN: REX: CHRISTIANO 4.>> - Altarbordets åtsida är panelad med en 
arkitektoniskt indelad träskärm, trol. samtida med altaruppsatsen, ett antemensale 
(fig. 145; jfr Hjortsberga, Sv. K., Blekinge I, s. 253), vars bågfält innehålla målade bröst-
bilder av de fyra latinska kyrkofäderna, Gregorius, Hieronymus, Ambrosius och 
Augustinus. 

Vissa delar av uppsatsens målningar visa spår av påmålning och äro icke ursprung-
liga. Träets behandling i ekfärg är icke heller ursprunglig. I INv. 1665 heter det om upp-
satsen: >>wed den öster Gaufl er it Smuct Altar med Tafle af trä well Arbeijdet och med 
Skilder Werck prydet.>> Enl. RÄK. renoverades uppsatsen 1734 av målaren Cunitz från 
Sölvesborg och 1839 blev den ytterligare renoverad. 

Enligt CRONHOLM fanns i gamla kyrkan tvenne altare, '>på det andra (alltså i lång-
husets n.ö. hörn) sattes fordom Altare mat; när ock det såsom odugeligt hårttogs 1728, 
fantz i altaret en Blydos, och däri några Benknutar med lite aska och en Pergamentz 
lapp - ->>. I prästen N. Kemners berättelse 1750, s. 3- 8, heter det: >>En Blyask med 
Euphrosime reliquis funnit uti ett mataltare i Mellby Kyrka, wänstra sidan om funten 
1727, eller 1728>>. Det antages att biskop Benzelius tillvaratagit pergamentslappen då 
han visiterade här 1744 (E IX). Relikens och pergamentslappens senare öden okända.-
Det finnes flera helgon med namnet Euphrosyne, 2 bland dem Euphrosyne från B<lsel, 
vars ben 1448 överförrles till klostret Muri. Möjligen har en skärva av hennes skelett 
överlåtits till kyrkan i det lundensiska stiftet. Detta behövde icke innebära, att altaret 
var invigt åt Euphrosyne. 

T r i u m fkru cifix av ek (fig. 146), en fots pik, under bröstkorgen en relikgömma. Under 
den nuvarande grå övermålningen synes spår av röd färg. 1734 renoverades krucifixet 
av målaren Cunitz från Sölvesborg. Korset svartmålat, modernt. H. 250. Enl. försam-
lingens beslut 1900 d. 22/7 överlämnades krucifixet såsom gåva till St. H. M., som 
t . v. deponerat det i B. M. Enl. INv. 1665 (jfr s. 159) hängde krucifixet i triumfbågen 
och var nedtill fästat vid >>en trästötta>>. Enl. VIs. PROT. vid biskop Henrik Benzelius' 
visitation 1748 d. 9/2 vilade krucifixet på fattigstocken (fig. 147 o. s. 173; nu i B. M.) >>mitt 
i gången vid korets början, så att det skymde utsikten från altaret neder åt kyrkan», 

I >>För några 10-tal år sedan skulle altarväggen målas, därvid borttogs mellersta delen av altar-
tavlan med målning och bildhuggeri. Den såldes visst på auktion>>. 

2 FRANZ voN SALEs DoYE:: Heilige und Selige, Leipzig 1929. 

INREDNING  
OCH LÖSA IN- 
VENTARIER  
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Fig. 144. Altaruppsats. 1621.  
Alta ra ufsatz. 1621. - Retable. 1621.  
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varför biskopen ansåg att det borde flyttas, 
men detta förslag godkändes ej av förs. 1 

Liknande anordning med krucifixet vi-
lande på en piedestal har av J . Roosval 2 
påvisats för Stånga m . fl. kyrkor på Got-
land. 

Den i relikgömman funna reliken, en bit 
av Kristi kors, infattad i silver, jämte en 
pergamentslapp med upplysningar därom 
(fig. 148), förvaras nu i Historiska Museet i 
Lund. Över relikgömman låg >>ett tjockt 
förstoringsglas >> (bergkristall; ä ven i samma 
museum) >>genom hvilket man såg inskrif-
t en: Hoc est una particula de sancta cruce 
Domini nostri J esu Christi, que imponebatur 
anno Domini MCDXCII die beati Thome 
apostoli, domino Georgio Pauli procurante, 
protunc Rectore hujus ecclesire >> (= Detta 
är ett stycke af vår Herres J esu Christi 
heliga kors, som hitlades år 1492 S:t Thome 
dag (= 21 dec.) under dåvarande kyrko-
herden för denna kyrka Göran Pälssons 
ämbet stid) (Sjöborg, Samlingar). - Enligt 
sägnen har krucifixet >>kommit öfver sjön och blifvit funnen vid stranden >> i Hellevik. 

Dylika sägner om altarskåp och helgonbilder , som förts av änglar i land från havet 
eller skola ha drivit i land, äro vanliga utefter havskusterna i Frankrike och Tyskland 
samt äro även kända från Irland. Dessa sägner äro även vanliga vid Blekingekusten: 
S:t Måns bräda i Torhamn (Sv. K., Blekinge l , s. 376), S:ta Gertruds kyrkm odell på 
Sturkö (a . a . s. 108) och den undergörande alabasterbilden av S:ta Clara, vilken 1474 
skulle funnits på Torkö (a. a . s. 240). 

>>För at göra sagan mera underlig eller löjlig, intygas at bilden, som var för stor at 
kunna rymmas i kyrkodören, krökte ena armen, på det den således så mycket lättare 
skulle kunna inkomma i kyrkan >> (SJöBORG, Blekings historia, s. 349. Jfr även ANDERsoN, 
H elgonkult, s. 16 ff). 1770 7/9 föreslog landshövding Rajalin att krucifixet >>såsom ganska 
illa gjort» borde nedtagas och ställas i vapenhuset, men förslaget godkändes ej . Det 
stod kvar 1812 och ännu 1827, men flyttades slutligen upp på loftet över sakristian t ills 
det 1900 dep. i B. M. (PERssoN, anf. arb.). Det var fordom en allmän tro, att helgon-

1 P ER PERssoN, Seder, tro och folklit m. m. i List er under äldre tid. 1. Karlshamn 1916, s. 59 ff. 
2 JoHNNY RoosvAL, Medeltida skulptur i Gotlands Fornsal, Stockholm 1925, s. 27; Triumfkruci-

fixet i Stånga. Gotländskt Arkiv II, 1930, s. 3 ff. 

Fig. 145. Detalj av antemensalet. Jfr fi g. 144. 
D ela il d er Vorderseite d es Alta rs. Vgl. Abb. 144. 
Deta il of the f ronta l of t h e a lta r . Compare with 

fi g . 144. 



170 LISTERS HÄRAD 

bilderna ej kunde eller läto sig bortföras ur kyrkan så som det berättas 1557 om de 
undergörande bilderna i Torhamn och Edestad samt om det hel. korset i Lösen (Sv. K., 
Blekinge I, s. 121). 

Predikstol med himmel, av skulpterad ek (fig. 142), 1600-t:s början. Målad i ekfärg(!) 
och förgylld. Å korgens bröstning reliefartade trästatyetter av de fyra evangelisterna. 
Dörren till trappan, vilken 1830 stod i sakristian, är nu förkommen. Predikstolen, som 
renoverades 1734 av målaren Cunitz från Sölvesborg, flyttades 1920 närmare altaret. -
Av timglaset återstår nu endast ställningen av smitt järn i form av ett kors, 
vitmålat, med röda och förgyllda bårder samt svartmålad inskr.: >>SOLI DEO GLORIA 
TEMPUS CREVE OPUS MULTUM H. P. C. E.>>; å andra sidan: >>ÄHRA WARE GUD GLASET RINNER 
UT. DÖDEN GIÖR SLUT>>. H. 82. - 1734 betalas för ett timglas 9 rdr specie. Möjligen 
skänkt av dåv. pastor H. Kemner. 

Bänkarna äro slutna, moderniserade 1920. Under målningen påträffades därvid 
å fyllningarna äldre målning i rött, blått och skärt samt enbart marmorerade fyllningar. 
Utom en hel apostlaserie, synas dygder, blomsterornament etc. En del äro uppfriskade, 
andra åter helt nymålade 1920 av N. Molin. Äldre bänkskärmar äro från 1920 upp-
ställda utmed väggarna som panel. Enl. uppgift på platsen har denna panel tillhört 
bänkinredningen före restaureringen 1920, då bänkarna voro indelade i tre grupper 
med tvenne längdgångar och då bänkarna voro trängre och flera än nu. Det är möjligt 
att de urspr. tjänat i den äldre kyrkan; deras listverk är ej detsamma som i de nu-
varande. 

Läktare i grågrönt; orgelfasad i vitt och guld enligt ritning av Ludv. Peterson, 
uppsatt 1885. Om gamla orgeln se INv. 1665 s. 159! 

Kalk av silver, nygjord 1901 som ersättning för en då stulen gammal kalk, trol. den, 
för vilken 1667 betalades 8 dir. smt. till >>Erich guldsmed i Silluedzborgh för att fly 
Sölfr Kalckem. Den omarbetades 1755. - Oblatask av trä, målad i rött, gult och 
svart. Diam. 11. - Sockenbudstyg i träfodral, bestående av kalk av silver med 
8-passformad fot. Inskr. å cuppan: >>ANNO. 1688 - :MIÄLBY. - SOKNA KALK : - PAST : -
GEORGIO : - MAGIRO-FÖRGYLD ÅR 18 21. HERR KONGL. HOFPRED. & PROSTEN N : LANDER-
GREN>>. Å foten: >>PER- LARssoN- GUMME-NILSSON>>. Stämpel å foten otydlig. H. 14,7. 
1689 förgylldes kalken invändigt. - Paten av silver. I bottnen: ms. Stplr: Karlshamns 
vapen- I M (= Johan Meyer). Diam. 9,6. - Oblatask av silver. Stplr: tre kronor-
I L ( = Jacob Liljedahl) - Sölvesborgs vapen - P3 (1821 ). Diam. 5, l. 

Rökelsekar av malm i två delar; övre delen genombruten, 8-kantig, häng:mde i två 
(urspr. tre) kedjor. 1300-t. B. M. H. 22. 

Dopfunt av skulpterad ek (fig. 149), målad i ekfärg och förgylld. 7-sidig. 1620-t., 
samtida med altaruppsatsen och trol. av samme bildhuggare. H. 97. 1690 inköpes >>l 
Järn stapell till att hennge funten utj>>. Härmed avses baldakinen, ty en sådan omtalas 
1794. - D o p f a t av pressad mässing, s. k. Niirnbergerfat med graverad och punsad 
ornering, visande i bottnen: Döpelsen, å brättet akantusblad och fruktornament. 1500-t. 
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Fig. 146. Triumfkrucifix. 1400-t.  
Triumphkruzi!ix. 15..Ja h rh. - Triumphal crucifix. 15th century .  
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Diam. 71.- Dopskål av mässing. I bottnen en stjärna, å brättet blomornering. Stplr: 
ABG CH. Diam. 35. 

Bland ljuskronor av mässing märkas: en för 6 + 6ljus. Enl. inskr. skänkt 1791 
av nämndeman Bengt Pehrson från Hörby. H. 85; en för 8 + 8 + 8 ljus; avslutad av en 
stor kula. Enl. inskr. genom kyrkaföreståndare och riksdagsmannen Knut Pehrsons 
i Hörby försorg förfärdigad i Stockholm 1792 d. 22/3. H. c:a 150; en för 6 + 6 ljus. Enl. 
inskr. skänkt 1800 av nämndemannen Pehr Pehrson i Hörby. H. 70. - En ljus-
krona av trä och mässing, för 8+8 ljus, består av tvenne kransar med imiterade 
murslevar av mässingsbleck till prydnader. H. c:a 125. Enligt traditionen skänkt av 
murarbetarna vid kyrkobygget.- Ett par ljuskronor av gjutet järn guldbron-
serade, för 32 ljus, gjutna i Finspang och förut tillhöriga Hedvigs kyrka i Norrköping. 
1800-t:s f. del.- Ett par ljusstakar av mässing, ornerade medängla-och människa-
huvuden å foten, 1600-t., H. 26, samt ett par dito profilerade, 1600-t., H. 45, 5. 
- - Ljusstake av tenn. Inskr. i bottnen: >>G. A. BERGMAN i CHRISTIANSTAD >>. Stplr: 
otydl. vapen - gjutarmärke - M3 ( = 1819). H . 29. 

Mässhake av svart sammet med bårder, kors, sol och inskr. >>1840>> i silvergalon. H . 
117. -Ett par håvar av rött skinn med silverfransar. 

Gravsten av kalksten ligger som steg utanför torndörren. Vtnött inskrift, ena 
hörnet avslaget. Troligen samma sten som enligt CRONHOLM låg vid altaret med 
inskr.: >>anno dni: MCCCXXXC. Il. Cl:) die Jovij: Baptiste: obiit: Nicolaus: Vrene: 
Cujus aio : sit : i: pace : >> MCCCXXXCII är troligen felskrift för MCCCXXXVII och 
Jovij är väl felskrift, meningen var trol. Johannis Baptistre aio skall vara aia, d. v. s. 
anima, och hela inskriften skulle då betyda : 1337 på .Johannes Döparens dag avled 
Nicolaus Vrena, vilkens själ m å vila i frid. L. 203, B . 94. 

Åminnelsetavla av björk inom svartmålad och förgylld ram, visande överst; en 
stjärna, nedtill döden; i starkt skadad målning. Med inskriftstavla av mässing: »ANNA 
KNUTS DOTTER FÖDD DEN 13 FEBR. ÅR 1784. WERLDEN LEKTE UNDER HENNES GLADA 
OCH ÄLSKVÄRDA UPPFOSTRAN. DESS OSKULD BEHAGADE. OCH HJERTAT LEMNADE SIG ÅT 
EN KÄR MAKA. HEMMANSÅGAREN ORENGEN BESKEDLIGE NILS PEHRSSON I HÖRBY. 
BRUD BARNS OCH DÖDSSÄNG, HAR INOM ETT ÅRS FÖRLOPP VARIT HENNES LOTT, SAMT 
ATT DEN 22 FEBR. ÅR 1806. LEMNA WERLDEN OCH EN SÖRJANDE MAKA HULDA FÖRÄLDRAR, 
FLERA KÄRA SYSKON OCH V2i.NNER. - FÖRHÄRLIGAD OCH SKÖN BLIR EVIGT DYGDENS 
LÖN AMEN.>) H. 90. 

Porträtt av Martin Luther med kort grått skägg. Med uppslagen bok med Rom. 
V : 19 på tyska. Oljemålning på duk inom förgylld ram. Inskriftskartusch ovantill: 
>>AF FENORICH ÄDLE HERR JOHAN KEMNER FÖRÄHRT 1737>>. Kopia efter 1500-talsoriginal. 
H. (total) 138.- Porträtt av F. Melankton, med blont skägg, å uppslagen bibel på 
latin : GAL. v: 4, 5, 6. Oljemålning på duk inom förgylld ram. Inskr. som å föregående. 
H. 	(total) 136. 

Porträtt av prosten Carl Engeström. Oljemålning på duk inom skulpterad och 
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förgylld ram. Bröstbild, face till höger. Brun fond, 
svart kappa. Inskr. i v. hörnet: >>CARL ENGESTRÖM 
.lETAT. 59>> samt: >>MART: D : ROTH PINXIT 1794 ACAD : 
ORD - - ->>.1 Nedtill en kartusch med Series P a-
storum. H. 110. Enligt RÄK. skänkt 1795. - Por-
trätt av kyrkoherden Hans Birger Hammar, f. 1814, 
d. 1862. Oljemålning på duk inom förgylld ram. Sig- 
nerad: L. Nilsson 1863. B. 85.  

Offerstock av trä, rikt järnbeslagen (fig. 147). 
Gallerdörr. B. M. H. 92.- Gapstock av trä med 
åtta hål. B. M. L. 180, B. 48. - 1688 inköpes en ny 
pliktpall av furu . 1683 inköpes halsjärn. 

Bord av furu, ovalt, målat i ekfärg. Trol. det som 
inköptes 1703. L. 91,5. 

Me dikame ntskrin (>>Hus- och Rese-Apotheque>>) 
av ek med järnbeslag. Med bevarade 16 flaskor 
samt pulver. L. 45. 

Tvenne lås av smitt järn, som varit fästade vid 
torn- samt långhusdörren. 

Sigill av koppar, visande ett krönt M och 1640 
samt omskriften: >>MELBY : KIRCKE : IND : sEGEL>>. 
B. M. 

Förkomna äro: ett 1682 för 3 dlr smt inköpt >>litet 
skepp till kyrkans Sirat>>; en liten kanna på altaret 
och en sockenbudsflaska, inköpta hos kannstöparen 
1689; en kyrkvaktarrock från 1727 samt en solvisare från s. å .; en mässhake av karmo-
sinröd sammet med guldgaloner från 1728 samt jubeltavlan från 1697 och tavlorna 
från 1703 över konungens begravning och slaget vid Narva . 

Stora klockan enl. inskr. gjuten 1769 av Magnus Bergstedt i Karlskrona. H. 95, 
Diam. 113.2 Lilla kl ockan enl. inskr. gjuten 1815 av Lars Öhman3 i Karlskrona. 
--- INv. 1665 omtalar >>Twå Kloeker som henger udj det Syndre Tårn af hwilke den 
Eene er nogit större end den anden. E n liden dito udj Degnestolem (alltså en prim-
klocka). 1685 reparerades den stora klockan, och omgöts den lilla i Stockholm, samt 
1808 i Kristianstad. 

1 MARTIN DAvm RoTH, f. 1756, ritmästare vid Lunds Universitet 1783, d . 1805. 
2 Sägnen berätta r: När den stora klockan provades, hördes den tre mil eller ända till K arlshamn. 

Mästaren blev då avundsjuk p å gesällen, som gjutit klockan, och dödade denne på vägen, varpå han 
s log en •blinddubb •> i klockan för att hindra ljudet (meddelat 1919 av kyrkovaktaren A. E. Österberg). 

3 Har gjutit bl. a. lillklockorna i Edestad 1813, Tving 1814, Jämjö 1815 samt storklockan i Gräsgård 
på Öland 1803 (förkommen). 

Fig. 147. Fattigstock, tidigare använd 
som piedestal för triumfkru cifixet. 

A rmcnstock, friihe r a ls Piedest a l des 
Triumphluuzifixcs gebra ucht. 

Poor-box, earlier u sed as a pedestal of 
the triumphal crucifix. 
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J 

Fig. 148. Relik och pergamentslapp från relikgömma i triumfkrucifixet, fig. 146. 
Reliquie und Pergamentblatt ans dem Reliquiar in dem Triumphkruzifix Abb. 146.  

Relic and fragment of parchment in the reliquary in the triumphal crucifix, fig. 146.  

Om kyrkans övriga inventarier, av vilka en del omnämnts i det föregående, samt om 
dess inkomster meddelas följande ur inventariet 1665: 

•>2. 

Kyrckians Ornamenter och Mobili 
En Messchagel af Bruunt Caffa med fingersbreedhe Sölf-Spitzer omkring paa Kanterne och Krydtz-
wiis paa Ryggen besatt. 
En gammal söndrig Messeskiorte. En Kalck och disk af Sölf. 
En dito megit gammel af Tiinn. 
Et par Store Linsestager af Kobber som paa Altaret brugis till at sette woxliusene paa. 
Et gammelt moxen opslidt lärsidtz-Haandklädhe med gammel gemeen Kniplingh for Enderne; Hwilkit 
af Kiörche 'Vergerer Sub Communione holdis twert for Communicantibus. 

En lidhen gammel Tiinpott som brugis paa Altaret. 
En Tiinflaske at heute Wiin udhi ungefär paa 4 eller halffembte pott stor, och flad paa Siderne. 

It gammelt Steen Kruus udhen logh. 
En Muleij och it lidet Eechen af Messing som brugis udj Fundten eller Daabsteden. 

Tree Opstandere af Eeegh, som lefncdis fra Kircke-stolenis somt Degnestolens bygning.  
En gammell Liighbörr.  
En gammel Öxe och Spade till at hugge och grafwe under liig medh.  

Twå Kloeker som henger udj det Syndre Tårn af hwilke den Eene er nogit större end den anden. 
En liden dito udj Degnestolen. 
En liden haandlöckte af blick med fiire horn. 

B ö ger 

Biblia Sacra Danica Aegis Frider;  
2-dj in Folio udj fiäller och bruunt läder inbunden, och er nu gammel och nogle biader löse.  
En liden Dansk Bibel af den sidste Edition in 8vö Formö udj fiire parter och i soort läder inbunden.  

Postilla Latina D. Lutheri in folio, udj bruunt lär indfattet. 
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Fig. 149. Dopfunt. 1620-t.  
Taufstein. Um 1620.- Baptismal fant. About 1620-1630.  

Twå stycken Gradualer, En nye och en megit gammel.  
Passional in gvo.  
En GammeJ Altarbog söndrig och slidt.  
Een Dansk Psalmebog som brugis udj Degnestolen, i bruundt läder inbunden.  

3. 

Kiörckens Indkompst åhrligen Bestaaer udhi Treedingen Tijenden, Landgillepenger, Jordskylld 
och Taflepenninger. Decimantes: Effter at Silfwe = Bye er tagen herfra Sognen oc lagt Till Sölfwitz-
borrigs Sogn, item femb gårdher i Meelbye, som er Kirkeligen reducerade, samt nogle Små gårdher 
formedlet och giort till Boel eller halfwe gårdher findis nu i Sognen: (foruden Prästegårdhen och Degne 
Boelet:) igien, naar alle gaarder 

blifwe optagne, nemlig; 
Heele Gåårder eller Hemman.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111. 
Boel eller Halfwe gaardher.......................... 12. 

Sognen hafwer och af Al d ers tidh haffft Tijenden i Städhie for Affgifft- To!f pund, å pundet 20 skiepper, 
och da paa den Led effter Öfwerhetens giorde ofwerslag belöb sig Specialiter twå skiepper paa hwer heel 
gårdh, der ald Sognen waar widh macht saa at alle gårder ware optagne, och ofwenbem:!<' Silfwe Bye 
Jaa her Sognen; Men siden at Sognen saa megit er blefwen ödhe, offteb:!<' Bye har fratagen och Sylfwitz-
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borrigz Sochen annecterit, Sampt een deel gaarder reducerade, och formidlede,: Hafwer Sognemändene, 
effter begiering paa Nye Stedhiet och fästet ofwennefndte Kiörckes Andheel Tijende af Wellbne: och 
högh Weil Förordnade Hr Landzhöfdingen Hr R åekan Nilsson Skytte, Åhr 1663 den 20 Martij udhi 
Swänd Jönsiins i Löfwerby Lifztidh för Åhrlig Afgifft nambl. 

Rugh 10 T::_ 
Biugh 23 1 / 3 T:r 

II. 

Landgille-Penninger hafwer Kiörckan Åhrligen a t nyde af effterfolgende, och Stetzmåhl eller Kundelse 
naar n ogen Widh döden afgååer, och andre tager gaardene i h äfd och bruuck igien. 

Meelby Sogn. 

Niels Jensen i Istebye af en E ngh i Istebye W ang kalles Kyrkio Engh, och renter åhrligen 2 St:ker h öö 
och reener op till Svercke Persens Kringelwong ibm 

Skylder Åhrligen 2 ' /, M.rix 30 öre 
Nils Henriekszon ibm af en Eng i Istebye Wong Kalles Kyrckio Engh liggandisop Thil Peder Mickelscn. 
Kringel Wong 

skylder Åhrligen 8 sk::. - 6 öre 

Jennis Henrickson ibm af en Engh i Isteby Wong kalles Kirckie E ngh reener sammen med Peder Mi-
chelsens Kringelwong, och renter åhrlig 1 /z St. Höö, 

skylder Åhrligen 4 1 / 2 alb rix 1 öre 3 d. 

Nils Nilsson ibm af en Engh kalles Kyrkio Engh Jiggenden Norden op till Hörby Enger renter åhrlig 
l lidhen stack höö gifwer till 

Landgille Åhrligen 9 sk::_ - 6 öre 18 d. 
Peder Michelsen ibm af sin gårdh (fordj han weet intet granneligen hvor Kirkens jord ligger) 

skyller åhrligen 8 sk::_ - 6 öre 
Oluf Nilsson ibm. 'Veedt ey heller egentlig h vor Kirckens jord ligger, gifwer af sin gårdh Åhrligen 

till Landgille 4 1 / 2 albrix - 1 öre 3 d . 
Thorornes Cummeson i Mörbye Weedt icke h eller hvilcken jord K yrkens er, ey h eller hvad Den kalles  
som hand skyller åhrligen fore 9 sk.rix. - 6 öre - 18 d.  
Nils Nilsson ibm er icke heller om nogen Kirkejord granneligen bewiist, skylder dog åhr l igen 9 sk. 6 öre 18 d.  
Nils Olsen i Piretorp Weedt intet af Kirckens jord at tege och gifwer dog  

åhrligen 3 sk i aibrix - 2 öre 12 d. 
Mogen s Åckesson ibm gifwer åhrlig af sin gårdh thi hand Weet ej heller nogit Wist om Kirckens jord 
at sige och gifwer dog 

åhrligen 9 sk::_ - 6 öre 18 d . 
Jens Nilson ibm af sin gårdh (hand Weet icke hvad jord Kircken tillkommer) gifwer 

åhrligen 9 sk::_ - 6 öre 18 d. 
Peder Nilson i R osebye er ey heller af nogen Kyrckens Ejedom bewist, gifwer dog af sin gaard åhrlig 
landgille till Kircken 

3 sk i albrix 2 öre 12 d. 
Sönne J ensen i Stibye af 3 små agre kalles Olis agre R::. samplig 3 skiepper korns jord liggandis W esten 
i Stibye Wong skylder 

åhrligen 5 skr - 3 öre 18 d. 
Morten Lauredzens gård ibm 5 skr 

Erro nu ödhe Ehrick Brogis Boel i Löfwerbye 2 sk. 1'/2 albrix 2 öre 21 d . 
{ Capiteins gårdhen i Hörbye 9 sk::. 6 öre 18 d. 
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III. 

Jordskyld eller landgille af Kirckens Eenskyldte Ejedom. Lauridtz Person i Istebye af Kirckens Een-
skyldte Eng liggandis Nordwest fra Murbye W ed Swärte Kille, och kalles Cannicke-Engh R::!:_ 2 Små 
St:ker groft h öe skyller Åhrligen 10 Skr. 7 öre 12 d. 

Thure Nilson i Löfwerbye af en i Melby Wester Engh, k aldes Kyrckie Engh och R::!:. 4 St. höö 
skylder Åhrligen 1 M.rix. - 12 öre 

MÖRUMBS SOCHN. 
Niels Pälszon i Galrye af en E ngh Jiggendis Osten Synden \Ved Galrye broo, och kalles Mar Engh, renter 
2 Små St::!:. Höö 

skylder åhrligen 8 skr. - 6 öre 

SÖLFWITZBORRIGZ SOCHN. 
Arfwidt och 
Oluff Nilson i Ynde af en ager kaldes Tofften, och Saais m ed wed 5 skieppe Biugh, skylder åhrligen 27 
skr. 20 öre 6 d. 

I V. 

T af l epennin ge r. 
Taflepenninger paa De 3 höghe Fest er belöper sig åhrligen ungefär 2 Dr. 8 öre 
Kirckins behåldne middel eller gield, samt Extraordinari findis åhrligen i Kirchebogen indfördt. 
Datum Assaromb På Kyrcke Räckningen Åhr 1665 den 14 Martij 

Jones B!egind 
Pedersen. Eghd. 

Eccles. Melbyan p. t. pastor.» 

SAMMANFATTNING 
I. Absidkyrka av grås ten. 1100-t. 
Il. E tt torn bygges i v., k an ske i försvarssyfte. Absiden rives, och koret förlänges åt ö. samt av-

slutas m ed rak vägg. Sakristia bygges vid korets n. vägg. Omkr. 1200. 
III. Valv inslås i kyrkan. 1200-t:s sen. del. 
IV. E tt tornförsett vapenhus bygges i sv., möjl. på 1400-t. Triumfkrucifix med relik av K r isti kors. 
V. Altaruppsats, predikstol och dopfunt, 1600-:s förra del. 
VI. 1788 raseras kyrkan, och ny kyrka bygges, färdig 1796. 
VII . Restaureringar 1920 och 1940. 

ZUSAMMENFASSUNG 

l. Im 12. Jahrhundert wurde eine Kirche mit Chor aus FeJdstein errichtet. 
II. An der \Vestseite wurde ein Turm erbaut, vielleicht zu Verteidigungszwecken. Die Apsis wurde 

abgerissen und das Chor gegen Osten verlängert und mit einer geraden \Vand abgeschlossen. An der 
Nordseite des Chors wurde eine Sakristei errichtet. Diesc Arbeiten fanden um 1200 st att. 

III. In der zweiten H älfte des 13. J ahrhunderts wurde die Kirche eingewölbt . 
IV. Eine mit Turm versehene Vorhalle wurde im Siidwesten errichtet, möglicherweise im 15. Jahr-

hundert. Aus derselben Zeit stammen ein Triumphkruzifix mit einem Splitter von Christi Kreuz. 
V. In der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts kamen Altaraufsatz, Kanzel und Taufbecken hinzu. 
VI. Im Jahre 1788 wurde die Kirch e abgerissen und eine neue Kirche erbaut. Sie war 1796 fertig. , 
VII. Restaurierungen 1920 und 1940. 

12. Sveriges kyrkor. Blekinge 11. 
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SUMMAR Y 

I. An apsis church of rubblework. 12th Century. 
II. Later a tower was built in the west, perhaps for purposes of defense. The apsis was de-

molished and the chanrel lengthened in the east and ended with a straight wall. A sacristy 
was built on the northern wall of the chancel. About 1200. 

III. Vaults were added to the church. Latter part of the 13th Century. 
IV. A porch with a tower was built in the south-west, possibly in the 15th Century. A 

triumphal crucifix with a relic of the Cross of Christ. 
V. Retable, pulpit and christening font, first part of the 17th Century. 
VI. In 1788 the church was demolished and a new church built, which was completed in 

1796. 
Restored in 1920 and 1940. 



HELLEVIKS KAPELL 

INOM MJÄLLBY SOCKEN 

I södra delen av den vid Östersjöns strand belägna byn H ellevik utvisas i en åker 
platsen för ett redan i början av 1600-t. raserat kapell. Det torde varit uppfört av t egel 
att döma av den rikliga förekomsten av tegelskärv. 1624 heter det, att >>i gamble dage 
hafr staait itt lidet Cappell i en fiskervig i samme Sogn kaldis H ellewiig der fiskerii gick 
till. W di huilcket holtis Guds Tieniste for Fiskerne. Mens der fiskeriit lod aff, Er samme 
Cappell afbrutt oc ödelagb».1 P å Bornholm funnos talrika dylika kapell invid kusten, som 
ofta nämnas under 1300- och 1400-talen2

; att döma av materialet, tegel, har Helleviks 
kapell troligen uppförts tidigast under 1300-t. Traditionen om att det stora triumf-
krucifixet från Mjällby (s. 169) skulle flutit i land vid Hellevik (enligt CRONHOLM kallades 
platsen fordom Heliga Kors vik), tyder på att kapellet byggts på platsen för en gammal 
hednisk helgedom med offerkälla (på Bornholm finnes en helig källa i Helligvig i Svaneke) 
och vallfärder, till vilka voro anslutna käll-och fiskemarknader. 

1 Ole Worms Presteindberetn. 1624. Rostgaards Ms. 35. Kjebenhavns Universitets Bibliothek. 
2 M. K . ZAHRTMANN, Billeder fra Bomholms Historie i Tilknytning til Middelalderens Kapeller. 

Bornholm ske Sam lin ger 8, 1913, s. 128 ff. 
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ORTSREGISTER  

Asterisk (*) framför en siffra betecknar 

Alfta k:a, H älsingland, •skrifterum •>, 89  
Almundsryds k :a , Småland, prästporträtt, 76  
Antwerpen, 56  
Asarum, 40, 69  

k:a, 50- 65  

Bari, Apulien, 100  
Bjäraryd, Gammalstorps s:n, 137  
Björstorp, Bräkne-Hoby s:n , 11  
Bodekull (Karlsha mn), 38, 62  
Bornholm, 40  
Bräkne-Hoby k:r, 3-26, 27  
Bäckaskog, Kiaby s:n, Skåne, 85 f, 131 f, 152  
Böhmen, krigsbyte, 113  

Danzig, 98, 138  
Diisseldorf, 69, 76  

Edestad, Blekinge, klockstapel, 4, 52, 127  
k:a, klockor, 173  

madonna, 133  
triumfkrucifix, 170  

Ekeberga kloster, Näsums s:n, Skåne, 86  
Elleholms kapell, 118  

k:r, 111, 16-125  
konsol till predikstol, 110  

stad, 116, *117  
Eriksberg, Åryds s:n, 47  

Finspong, Östergötland, 172  
Fjälkinge k:a, Skåne, klocka, 24  
Florens, 46  
Fridlevstads k :a, Blekinge, dopfunt, 23  

epitafium, 23  
predikstol, 23  

Friedland slott, Böhmen, krigsbyte, 113  
Fuglie k:a, Skåne, altaruppsats, 109  
Föra !ca, Öland, ljuskrona, 91  

sida m ed avbildning av vederbörande föremål. 

Gammalstorps k:a, 126- 139, 158  
altartavla, 152  

Gladsax, k:a, Skåne, kalkmålningar, 150  
Gran, Hadeland, Norge, Sösterkirkene, 160  
Gräsgårds k:a, Öland, klocka, 173  
Gualövs k:a, Skåne, klocka, 64  
Gustafsborg, Asarums s:n , 57  
Gåragöl, K yrkhults s:n , 76  
Gärds Köpinge k:a , Skåne, altaruppsats, 109  

kalkmålningar, 150  
Gärdslösa k:a, Öland, 5  
Göteborg, 64  

Kristine k:a, klocka, 114  
stadsbiblioteket, 66  

llagerup, Bräkne-Hoby s:n, 16  
Hakarp, Bräkne-Hoby s: n, 11  
Hamburg, 48  
Hamra k:a, Gotland, 5  
H elleviks kapell, 179  
Helligvig, Svaneke, Bornholm, h elig k älla, 179  
Hemmesjö !ca, Småland, klocka, 32  
Hjortsberga, Blekinge, klockstapel, 4, 127  

k:a, ljusstake, 47  
predikstol, 23  

Hjälmsa, Hoby s:n, 4  
Holje, Jämshögs s:n, 80, 91, 96, 155  
Hovgården, Hörby , Mjällby s:n, 160  
H ällaryd, 8  

k:r, 34-41  
Hälsingborg, Mariakyrkan, 166  
Hörby, Mjällby s:n, 166, 172  

Janneberg, Asarums s:n, 60, 64 f  
Jämjö !ca , Blekinge, klocka, 173  
Jämshög, 56, 73, 76, 78, 94, 158  

k:r, 79- 101  
prästporträtt, 76  
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Järvsö k:a , Hälsingland, •>skrifterum •>, 89  
Jönköping, 25, 64, 123  

K arlshamn, 16, 18, 24, 31, 35, 37, 39 f, 47, 57,  
60, 77, 83, 86, 89f, 111 f, 122, 135 ff,  
164, 170, 173  
!ca , 54  
sjukhus, 122  

Se även Bodekull.  
K arlskrona, 24, 35, 37, 43, 48, 64, 69, 91, 97,  

112, 114, 121, 123, 133 f, 167, 173  
Blekinge Muse um,15 f, 47, 132 f , 135,  

138, 155, 167, 169, 173  
Trefaldighetsk:n, 24  

klocka, 48  
K astlösa !ca , Öland, klocka, 24  
Kiaby k:a, Skåne, 86  
Knislinge !ca, Skåne, k alkmålningar, 150  
•> K onungs Ötke11», Jämshögs s:n, 80  
K opprarp, H ällaryds s:n , 39  
Kristianopel, 13  
Kristianst ad, 37, 60, 90, 100, 109, 153 f, 127, 172 f  
K ylinge, Gammalstorps s:n, 137  
K yrkhults k:a, 73- 78  
Källa !ca, Öland, ljuskrona, 91  
K ällstad , Öst ergötland, 81  
K öpenhamn, 14, 25, 48, 114, 123  

Kunstmuseet , 98 f 


Laholms k:a, klocka , 114  
Lillagärde, Bräkne-Hoby s:n, 4  
Lilla H olje, J ämshögs s:n, 93  
Lilla !sie k :a, Skåne, klocka, 64  
Lilla Lund, J3räkne-H oby s:n , bautasten, 21  

>> fornlämningar , 3  
Lofta !ca, Småland, 5  
Lumby k: a, Danmark, klocka, 100  
Lund, 21 f, 69, 92  

Allhelgonaklostret , 34, 126  
domk:n, 17, 92  

altare, 100  
Historiska Museet, 47, 169  
universitet et , 17, 173  

Luntertun, 141, 160  
Lussabacken, Ysane s:n, 140  
Lyckå slott, Lösens s:n, Blekinge, 113  
L ångaröds k:a, Skåne, kalkmålningar, 150  
L ånglöt s k :a, Öland, klockor, 24  

12* 

Lösens k:a, Blekinge, det heliga korset, 170  
p redikstol, 16  

Malmö, 40, 59, 64, 94, 138  
Mara, 39, 47  
Se även E riksberg.  
Matvik, Hällaryds s:n, 40  
Mjällby , 4, 38  

k:r, 141, 157- 179  
Månasken, K yrkhults s:n, 77  
Mähren, krigsbyte, 113  
Möllebjörke, Gammalstorps s:n, 137  
Mörrum, 38, 76  

k:r, 102- 115  
konsol, 120  

Mört(s)j uk, Bräkne-Hoby s:n, 4, 12  

Norje, Ysane s:n, 126, 141, 160  
Norrköping, Hedvigs k:a, ljuskronor, 172  
Nymö k:a, Skåne, 86  

k alk målningar, 150  
l\äsum, Skåne, 79 f, 85, 88, 92, 132  

k:a, dopfunt, 90  
Mariak :n, 86  

Oberammergau, k r ucifix, 36  
Oppmanna !ca, Skåne, 27, 76  

P agelsborg, J3räknc-Hoby s:n , b autast en, 21  
Persn äs !ca , Öland, 5  

!juskrona, 91  

R amdala k: a , Blekinge, predikstol, 16  
Ravlunda k :a, Skåne, kalkmålningar , 150  
R engs k:a, Skåne, a ltaruppsat s, 109  
Ringamåla gård, 66  

k:a, 66- 69  
Rinkaby !ca, Skå ne, 86  

ka lkmålningar, 150  
Rogslösa k :a, Öst ergötland, 5  
Ronneby, gevärsfaktoriet , 25, 90  

H eliga K orsk:n , 5 f 

Ryedals sät eri, Gammalstorps s:n, 135, 137 f 

Röaby, Bräkne-H oby s:n, 4, 12  
R ösjö, J ämshögs s: n, 91  

Sandby k:a, Öland, klockor , 24  
S:t Olofs k :a, Skåne, 160  
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Saxen, 25  
Sejerö, Danmark, klocka, 114  
Silpinge, Bräkne-Hoby s:n, 16  
Simrishamn, S. Nicolai k:a, 100  
Själlands Odde, klocka, 114  
Sjöborgs slott, Elleholms s:n, 116  
Skanörs k:a, Skåne, 160  
Skatelövs k:a, Småland, gravsten, 20  
Skinnerup (nu Ulriksholm), Bjerge Herred, Odense  

Amt, Fyen, 135  
Skrubbeboda, Kyrkhults s:n, 78  
Skönabäck, Hörby, Mjällby s:n, 160  
Solberga klosterk:a, Gotland, 5  
Stockholm, 16, 24, 48, 81, 98 f, 172 f  

Kungliga Biblioteket, 75  
Nordiska Museet, 37  
Statens Historiska Museum, 89, 167  

Stora Köpinge k:a, Skåne, klocka, 114  
Stora Lund, Bräkne-Hoby s:n, fornlämningar, 3  
Sturkö k:a, Blekinge, klocka, 48  

S. Gertruds kyrkmodell, 
169  

Stånga k:a, Gotland, krucifixpiedestal, 169  
Sundsvall, posthuset, 75  
Svaneke, Bornholm, 63, 179  
Svenstorp, Bräkne-Hoby s:n, 24  
Sölvesborg, 13, 90, 127, 132, 136 f, 167, 170  

k:a (Nicolausk:n), 145, 160  
S. Maria gille, 127  
slott, 113  

Thorslunde k:a, Danmark, klocka, 100  
Tingsslätten, Bräkne-Hoby s:n, 3  
Tjurkö k:a, Blekinge, predikstol, 35  
Togeri, Bräkne-Hoby s:n, 16  
Torhamns k:a, Blekinge, predikstol, 16  

S. :Mäns bräda, 169 f 
Torkö kapell, Blekinge; alabasterbild av S. Clara, 

169  
Torna Hällestads k:a, Skåne, k alkmålningar, 150  
Torp, Bräkne-Hoby s:n, 11, 16  
Tranemåla, Ringamåla s:n, 50, 66, 69  
Trolle-Ljungby k:a, Skåne, 86, 160  
Träkurnia k:a, Gotland, klocka, 24  
Träne kyrka, Skåne, altaruppsats, 109  
Tving, Blekinge, 38  

Tving, Blekinge, k:a, klocka, l 73  
Törneryd, Åryds s:n, 12, 47  

Ulriksholm, se Skinnerup.  
Uppsala, domk:n, 17  

universiteteJ , 17  

Wadensjö, Skåne, 38  
Vesan, 126 f, 157  
Villands Vånga k:a, Skåne, 76, 86  
Villängen, Elleholms s:n, 123  
Wittenberg, 113  
Vittskövle k:a, Skåne, kalkmålningar, 150  
Vreta kloster, Östergötland, 5  
Vä, Skåne, 112  

k:a, klocka, 114  
Väsby k:a, Skåne, klocka, 114  
Västra Eds k:a, Småland, 5  
Västra Karleby k:a, Skåne, klocka, 114  
Växjö, Smålands Museum, gravsten, 20  

Ysane, 127  
k:a, 140- 156, 158  

överstycke till altartavla, 131  
Ystad, 38, 94  
Yttergrans k:a, Uppland, 160  

Åhus, 	dominikanerkloster, 86  
Helgeandshuset (S. Annas hospital), 158  
k:a, 86  
S. Nicolai gille, 100  

Åryds k:r, 42- 49  
• ljuskrona, 12, 20  
•> paten, 37  
•> sockenbudskalk, 37  

.1\.lmeboda k:a, Småland, ljuskrona, 91  

Öja k:a, Skåne, klocka, 114  
Öljehults k:a, 27-33  
Örberga k :a, Östergötland, 5  
Örmo bruk, Småland, 42  
Östra Klagstorps k:a, Skåne, klocka, 64  
Östra Ljungby, Skåne, 38  
Övraby, Skåne, 38  
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PERSONREGISTER 1  

A DAM, se STATIUS ADAM.  
ADOLF FREDRIK, namnchiffer, 24  
AHLBERG, C., 103, 106  
AHLSTRÖM, JoHAN, handelsman, donation, 57  
ALBIN, PETRus SIGVARDssoN, pastor, 24  
ALBIN (eller Huid), Sigvard Nilsson, kyrkoherde,  

donation, 16  
ALBIN (eller Huid), Sigvard Nilsson, kyrkoherde,  

epitafium, 24  
ALGREN, SVEN, byggmästo.re, donation, 90  
ALLONIS, se PETRus ALLONIS.  
ANDERSSON, JENS, kyrkoherde, 97  

donation, 89  
ANDREAS, klockgjutare, 100  
AQUILONIUS, BERTIL, kyrkoherde, prost, 4  

porträtt,  
113  

ASKELÖF, JOHAN, handelsman, 60  

DAGER, ANDERs, kyrkoherde, epitafium, 23  
BALSEN, DAVID, rådman, epitafium, 63  
BENTSEN, LAVRID, kyrkvärd, 60  
BENZELIUS, HENRIK, biskop, 167  
BERGGREN, ANDREAS, mässingsslagare, 37, '17  

donation, 60  
BERGMAN, G. A., 172  
BERGSTEDT, MAGNUs, klockgjutare, 24, 64, 114,  

173  
BERGSTRÖM, byggmästare, 46  
BERNs, fältskär, donation, 113  
BILLING, JoHAN, kyrkoherde, prost, åminnelse-

t avla, 97  
BLEKBERG, NICLAS, guldsmed, 18  
BORCHARD(T) GELLEGET(H)ER, klockgjutare, 114  
BoRcHART, RuDOLF, klockgjutare, 114  
BossoN, OLA, bonde, donation, 11  
URAuNE, murmästare, 43  
BROCK, CARL ADOLPH, löjtnant, epitafium, 12, 24  

JoHAN, prost, 27  
epitafium, 24  

BRUNN, ERic, klockgjutare, 40, 64  
BRYLIUS, biskop, 123  
BÄRENT, se BöRENT.  
BÄÄRN, ANDREIS, donation, 122  

BöKMAN, J. F., pastor, klockare, donation, 132  
BöRENT, PEDER, 123 f  

CALCARIUS, stcnmästare, 18  
CALDE, murmästare, 4 -
CARLSSON, OLOF, k yrkoherde, 8  
CATTE, ANDREAS, murmästare, 164  
Coccrus, slottspastor, 39 


CoLUMBus, JoN, målare, 130, 133 ff, 152 fl 

CoNRADT, grovsmed, 100  
CoRYLANDER, JoHAN, kyrkoherde, bibliotekarie,  

grav, 92  
CRONHIORT, A. B., friherrinna, 138  
CuNITZ, m ålare, 167, 170  

DAHL, FRANs GusTAF ABRAHAM, arkitekt, 66, 75  
VAN DAM, CLAUS, klockgjutar e, 48  
VON DANNFELT, gravkapell, 93 


överste, 80, 89  
DESSIN, 1\IARGARETHE, epitafium, 24  
DIETZ, LUDOWICH, 123  
DUWELL, PETER FREDRIK, brukspatron, kom- 

merseråd, donation, 57, 62  
DYMLING, L., byggmästare, 127  

EDBERG, THEODOR, arkitekt, 27, 29  
EGINOS, missionär, 103  
EHRENBORG, C. D., kammarherre, donation, 137  
EK, PETTER, guldsmed, 137  
ELFWEDALIUS, KATRINA, porträtt, 138  
ENGELHART, CARL ELis, kommendörkapten, 5, 9  
ENGESTRÖM, CARL, prost, porträtt, 172 f 

ERICH, guldsmed, 170  
ERLANDSSON, B., guldsmed, 90  
EsPERLUND, O. M., 47  
EsTENBERG, PETER, kyrkoherde, 87 f, 100 f  

grav, 92  
porträtt, 97  

FAXE, V., biskop, 8  
FJELLANDER, N. R., kyrkoherde, 27  
FoRSTHEIM, C., komminister, 69  
FREDRICKSON, G. 0 ., klockgjutare, 100  
FREDRIK VII, 123  
FREDRIKA DOROTEA VILHELMINA, drottning, 166  

1 Vetenskapliga författarnamn regel icke anförda. 

http:byggm�sto.re
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FRIEs, JoHAN H., klockgjutare, 100  
GERSS, l. W., arkitekt, 102, 107  
GERTNER, JoHAN, löjtnant, epitafium, 23  
GoTsKE, JoHAN, kapellan, porträtt, 97  
GRAAF, L., firma, 48  
GRADMA:<, C. L., målare, 94  
GRUBBE, KNuD, hövitsman, donation, 113 f  
GuNNERSEN, BIRGER, ärkebiskop, 116  
GusTAF III, namnchiffer, 89, 132, 152  
GusTAF IV ADOLF, 166  
GYLLBERG, snickare, 59  
GvLLENSTIERNA, CARL, greve, 87  

HACKAERT, M. C., donation, 62  
HAGBARD, 140  
HAMMAR, gravminne, 93  

HANS BIRGER, kyrkoherde, porträtt,  
173  

0., kyrkoherde, prost, porträtt, 78, 96  
HANELL, KRISTER, docent, 146  
HANS0N, 0LUF, kyrkvärd, epitafium, 40  
HARALDSSON, J., murmästare, 127, 129  
HEDIN, L., arkitekt, 152  
HEERMAN, MICHAEL, kyrkoherde, porträtt, 138  
HELLsTRÖM, M. G., mässingsslagare, 37, 137  
HENDRIKSON, CHRISTER, ridefogde, epitafium, 63  
HILFELING, C. G., professor, fornforskare, 24  
H oLSATUS, BOETIUS P ETREUS, m åla re, 16, 25 f  
HOLST, HANSVAN DER VVETTERING, ridefogde, 38  

do-
nation, 16, 60, 62  

Se även VAN (VON) DER WETTERING OCh NIS- 
SENIUS.  

HoRISLAMB, ADAM, konstnär eller byggmästare,  
98 f 


HuiD, se ALBIN.  
HÅKAN, präst, sigill, 64  
HÅKANssoN, befallningsman, grav, 39  

EsBJÖRN, murmästare, 53  
NILs, konstnär, 146- 150  

HöRBERG, P EHR, m ålare, 57 f, 64 f 


INGEMANSSON, SVEN, donation, 137  

JEANSON, M., se JöNssoN, MAGNUs (MÅNs).  
JENSDATTER, ANNA, donation, 60  
JENSDOTTER, KATHARINA, gravsten , 21 ff 

JOHANNES JACOBUS, dekan, t estamente, 158  

JOHANSSON, ALFRED, handlande, 12, 16  
JuHLIN, N., guldsmed, 90, 112  
JÖNSSON, MAGNUS (Måns), artist, 76 f, 96  
JÖRGENSEN, JÖRGEN, kyrkoherde, 16  

KAAS, BJÖRN, 86  
KARL XI, donation, 48  
KARL XII, namnchiffer, 120, 123  
KARL XIII, tal, 63  
KEMNER, J OHAN, fänrik, dona tion, 172  

N., pastor, 167  
KETTILSSON, AXEL, 80  
KLAUSS0N, HANS, guldsmed, 112  
KLING, ZACHARIAS, inspektor, donation, 120  
KNUTSDATTER, ANNA, donation, 60, 62  
KNUTSDOTTER, ANNA, åminnelsetavla, 172  
KOCK, CHRISTIAN (Christen) CHRISTENSSON, kyr-

koherde, 110, 112, 121  
JAKOB MATSSON, monogram, 39  
MATS J ÖRGENSSÖN, kyrkoherde, donation,  

36  
epitafium,  

31> 
ÖLLEGÅRD, 39  

KRAAK, CARL I., kronobränneriinspektor, dona- 
tion, 62  

ELISABETH, f. Lindahl, 60  
KRABBE, NILS, länsman, donation, 13  
KRISTIAN IV, namnchiffer, 16, 109  
KöNIG, !3LASIUs, befallningsman, 39  

LAFVASSON, OLA, n ämndeman , donation, 1::)7  
LAGZRLUND, klockare, l> 

LANDERGRE:-1, N., hovpredikant, prost, 170  
L ANGE, inspektor, 123  
LARS FR.\N H OLJE, bonde, porträtt, 96, *97  
LARSDOTTER, MAGDALENA, donation, 90  

MARGARETA, gravsten, 21 [f  
LARSSON, ANDERS, klockgjutare, 64  

CARL, sj ökapten, 40  
OLuF, klockgjutare, 25  
PER, 170  

LILJEDAHL, J ACOB, guldsmed, 90, 132, 136 f, 170  
LIMNELL, JOHANNES JACOB, skulptör, målare, 97  
LINDEGREN, AXEL, arkitekt, 52, 54, 58  
LINDSTRÖ3I, JOHAN PET., hovpredikant, porträtt,  

*95  
LORENTZ, MICHAEL, klockgj utare, 25 ·  
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LUNDBERG, JOHAN, 57  
LUTHER, MARTIN, porträtt, 172  
LÖ NBLAD, målare, 109  

MADVIG, 	 HANS 0LUFSEN, 40  
PEDER 0LUFSON, donation, 40  

MAGNUS SMEK, konung, 8, 10  
MALMLÖF, orgelbyggare, 59  
MAKDELBERG, J., urmakare, 24, 31  
MANDELGREN, N. M., artist, 123  
MARGARETA, drottning, donation, 80  

g. 	 m. Lars från Holje, porträtt, 
96, *98 

g. m. Johan Gertner, 24  
lVIARSVIN, JÖRGEN, 86  
MATTHIAS, kyrkoherde, prost, 8, 10  
J\iATTSON, OLA, bonde, donation, 77  
MATZDATTER, KIRSTINE, donation, 40  
lVIATZEN, ANDERS, kyrkvärd, donation, 16  
MATZON, JöRA N, donation, 121 f 

J\iFJER, J., 116 f 

NlELA NKTO N, F., porträtt, 172  
:\1EYER, FREDRIK AUGUST, guldsmed, 111, 136  

I., (Johan M:s änka), 18, 122  
.JoHAN, guldsmed, 18, 137, 170  
ZACHARIAS, guldsmed, 60  

:\1oGENSEN, JöRGEN, pastor, gravsten, 21 f 

MoLIN, N., m ålare, 170  
JIIIUTZ ELL, CHRISTIAN, 122  
MÅNssoN, ANDERs, bonde, donation , 11  

LARs, riksdagsman, 	50  
gravsten, 66  

OLA, bonde, donation, 11  
MöLLDENER, GusTAF, köpman, 38  
MöncK, HEDWIG W., 122  

NICOLAUS VRENA, gravsten, 158, 172  
?"-<ILSSoN, 	A NDERs, riksdagsman, donation , 15-1  

GuM~IE, 170  
L., målare, 173  
LAURITZ, snickare, 35  
OLA, bonde, donation, 91  
STEN, riddare, donation, 4, 10  

grav, 12  
NISSENIUS (WETTERING), HENRIK, prost, 90  
Se även HoLsT och VAN (voN) DER \V:ETTERING.  
NoRBLAD, A., artist, 110  
NoRDENBERG, B ENGT, målare, 30, 32 f, 56, *59,  

64 f, 69, 76, 78  

NORDENBERG, 	 KARL HENRIK, målare, 69  
L., donation, 69  

0HLSDOTTER, MARNA, gravsten, ,18  
OLASDOTTER, KERSTIN, donation, 47  
0LDELAND, HENRIK, konstnär, 135  
OLLE MO NTANUS, se JÖNSSON, MAGNUS (MÅNS).  
OLsEN, NrELS, kyrkvärd, donation, 60  

155  
kyrkvärd, donation, 16  

OLssoN, 	HA!'IS, timmerman, 53  
OLA, nämndeman, donation, 78  
OLoF, handlande, donation, 12, 15 f 


0LUFF JIIIURMÄSTARE, 35  
0P~!ANNA, ELISABETH (LIESBET) NILSDOTTER, 18 f  
OscAR II, namnchiffer, 91  
OwALD, OsvALD, konservator, 145  

PAGELS, I. F., ekonomidirektör, donation, 11  
PAULSEN, CHRISTOFFER, kyrkoherde, 111  
PEDERSON, LAURITZ, kyrkoherde, epitafium, 97  

THoR, kyrkvärd, donation, 16  
PEHRSON, BENGT, nämndeman, donation, 172  
PERSON, JöNs , nämndeman, donation, 47  
P EHRSSON, KNUT, riksdagsful!mäktige, 166, 172  

NrLs, hemmansägare, 172  
OLoF, bonde, donation, 155  

PERSSON, P ER, 12  
donation, 91  

PHERSON, Pr-IER, gravsten, 48  
P EHR P EHRSON, nämndeman, donation, 172  
PERssoN, U No, 12  
P ETERSON, L UDVIG, 170  
PETRUS ALLO NIS, 158  
I'FEIFER, JoHAN, murmästarc, 53, 86  
PovELSON, PEDER, kyrkoherde, gravsten, 138  
PÅFVELSON, JöREN, sockenpräst (kyrkoherde),  

157  
PÅLssoN, GöRAN, kyrkoherde, 169  
P ÅHLSSON, NrLs, orgeltramparc, 12  

QumiNG, 	HANs, kyrkoherde, porträtt, 138  

RAJALIN, VON, landshövding, 169  
RASMUSEN, GöRRET, donation, 16  
RENKERFELT, gencralska, grav, :19  
RosENLUND, smed, 93  
Ronr, MARTIN DAVID, ritmästare, 173  
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RUBENS, PETER PAUL, m ålare, 56  
RUD, LISBETH CORFITZDATTER, donation, 13  
RUNDQVIST, t enngjutare, 37  
RuuTH, ERIK, greve, excellens, 47  
RYDBECK, MoNICA, docent, 145  
R öNBECK, ABRAHA~t, kyrkoherde, prost, porträtt,  

94  
JöNs, kyrkoherde, k ontrakt sprost, por- 

trätt, 94  
K ARL SoNNBERG, kyrkoherde, porträtt,  

*92, 94  
MATTHIAS, kyrkoherde, prost , porträtt,  

94  

SANDBERG, lÖNS, donation, 47  
SANDERDAATER, SISCEL, donation, 155  
SANTEssoN, J. 13., kyrkoherde, prost , donation,  

122  
porträtt,  

113  
ScHLY1'ER, L ARs H ERMAN, kyrkoherde, dona- 

tiou, 18  
epitafi- 

um, 12  
por- 
trätt, 24  

SrFVERZ, L. W., arkitekt, 102, 107  
SIGNE, 140  
SILFVERSPARRE, ANNA BEATA, donation, 137  
SIWERTSON, JöRAN, guldsmed, 18  
SJÖBERG, L uDviG, r edaktör, 20  
SICRÖDER, ANNA ELISABET, 122  
SKYTTE, HÅKAN NILSSON, landshövding, 176  
SonsoN, JöNs, kyrkoherde, prost, epitafium, 97  

grav, 92  
SORBONIUS, JENS, 90  

PETER, kyrkoherde, 90  
STANISLAUS, konung, 87 f  
STATIUS ADAM, målare, 14, 18  
STEUER, JOHAN GEORG, arkitekt, 43  
STOBJEUS, präst, grav, 39  
STRÖMBERG, 0., m ålare, 83, 89  
SVANLU!'ID, J OSEF, m ålare, 46  
SVENDSEN, ANGER, kyrkvärd, 60  
SvENssoN, J öNs, kyrkvärd, 12  

OLA, målare, 12  
PEn, donation, 91  

nämndeman, 12  

T EMPELMAN, OLOF SAMUEL, arkitekt, 79, 81  
TuuLIN, Sv., målare, 17  
TnuvESEN, N. P., pastor , porträtt, 69  
THYSENIUS, LAns, donation, 137  
TILING, SIGNE NILSDOTTER, donation, 18  
TILLSTRÖM, HANS GEORG, guldsmed, 112  
T(H)OMANDER, J . H ., biskop, 11 f  
ToMMISEN, DANIEL, 109  
TORBIORNSON, PEDER, skomakare, gravsten, 21  
TROILIUM, 0LAUS, prost , 90  
TnuEDssoN, AKE, bildhu ggare, 23  
TuvE, biskop, 116  
TönNSTRÖ~1, JonAN, bildhuggare, 24  

'VACHSCHLA GER, CARL H ENRIK, kammarherre,  
donation, 137  

VALDEMAR, konung, jordebok, 4, 103  
WANKIF, präst, grav, 39  
vVELSHUYSEN, JOHANNA, donation, 120  
WERNSTEDT, M., arkit ekt, 34, 36, 69, 73, 75, 81  
W ESTDAHL, CARL, konsistorienotarie, donation, 69  
' VESTERSKÖLD, REGINA, 87 


VON DER \VETTE, KARIN, epitafium , 38  
WETTERHOLTZ, ABRAHAM, klockgj utare, 64  

ANDREAS, klockgjut are, 40, 60,  
64, 138  

JoNAs, klockgj utare, 64  
LARs, klockgjutare, 64  
MARIA, g. m. Andreas W., 64  
MARTIN, klockgjutare, 64, 123  

VAN DER WETTERING, HENDRicHs, gravsten, 38  
KAREN HANSDOTTER, 36  

VON DER WETTERING, PETER, lantbrukare, 90  
Se även HoLST och NrssENIUs.  
'VIDELL, PETRONELLA, donation, 122  
WIFSTRAND, ALBERT, professor, 146  
WINBLAD, lSAK, 77 


WINDELIUS, N., kyrkoherde, 43  
gr av, 39  

WINDRUFVA, ryttmästare, 155  
WITTENBERG, ARVID, general, fältmarskalk, 113  
WIRELL, CHRISTINA SOPHIA, 122  
WoLF, konsul, 35  
WonM, OLE, fornforskare, 179  
WonTMANN, BENJAMIN MAGNus, 113  
VAN WoWEER, JoHAN, guldsmed, 154  
VRENA, se NICOLAUS VRENA.  
WuLFF, CARL P ETER, kyrkoherde, 5 f, 8, 10  



187 

50 

SAKREGISTER 

\VÄSTFELT, donation, 47 
löjtnant, epitafium, 48 

ZANDER, S. B., byggmästare, kyrkvaktmästare, 

ZERL, DANIEL, mässingsslagare, 91 
ZETTERVALL, HELGO, arkitekt, 17, 25 f, 35 

AnoM, J. F., arkitekt, 102, 110 

ÅBERG, direktör, orgelbyggare, 59 
ÅKE, donation, 24 

ÖHMAN, LARS, klockgjutare, 173 
ÖLLER, JÖRAN JOHAN, kyrkoherde, 	91 

gravsten, 93 
porträtt, *93 

95 
Ö:s fader, porträtt, 96 

moder, porträtt, *96 
MAGDALENA CH., porträtt, *94, 95 

SAKREGISTER  

Abbot, helig, *133 
Adam och Eva i paradiset, teckning, 123, *124 
Akantusdekoration, 18, 52, *54, 120, 150, 170 
Altare,-bord, 4, 12, 15, 18, 35, 46, 56, 89, 100, 

108, 120, 131, 159, 167 
Altarprydnad, -uppsats, 13 f, 30, 36, 46, 76, 89, 

108, *109, 120, 131 ff, *151 f, 159, 167, *168 
Se även Baldakinaltare. 
Altarring, 18, 36, 46, 89, 108, 120, 131, 152, 167 
Altarskrank, 18, 46 
Altarskåp, *13, 15, 18, 43, 56, 133, 152 
Altartavla, 11 f, 14, 30, 46, 48 f, 56- *59, 76, 89, 

131 f, 152 
Ambrosius, 167, *168 f 
Ankarkors, 4 f, 7 
Antemensale, 167, *169 
Apostlar, 76, 133, *134-*136, 
Augustinus, 167, *168 

Baldakinaltare, 109 
Bautasten, 21, 123 
Befallningsmannens bänk, 59 
Benhus, 4, 51, 80, 158 

145, 152, 170 

Beslag av järn, unggotiska, 166 
Beslagsornamentik, 15, 35, 59, 109, 111, 120, 

135 f 
Bibel, 69 

Karl XII:s, 24, 40, 122 
Kristia n III:s, 122, *124 

IV:s, 40 
Biskop, 100, 152 
•Biskopsstenen•>, gravsten, 123 

Bod, 4, 42, 51, 73, 80, 142, 158 
Bokstöd, *111 
Bomärken, 111 
Bord, 24, 64, 173 
Brudgumstol, 59 
Brudkrona, 24, 90 
Brudstol, 35 
Bräder, ornerade, 52, *54 
Bårhus, 30, 51 
Bänkar, 16, 18, 31, 35 f, 46, 59, 69, 77, 90, 107, 

111, 120, 135, 153, 170 
Bänkskärmar, 170 
Böcker, 113, 174 f 

Degnestol, 16, 159, 173 f 
Dekorationsmålning, 17, 35, 43, 46, 52 f, 76, *77, 

88, 166 
Den segrande församlingen, målning, 88 
De 24 äldste, m ålning, 88 
Dopfat, 18, 36, 47, 60, 90 f, 154, 170 
Dopfunt, 5, 18, *22 ff, 31, 36, *40 f, *46 f, 60, 

*63, 69, 77, 90, 111, 120, *123, 136, *138, 
154, 159, 170, *175 
tillhörande Maglehemsgruppen: 18 

Dopfuntsbaldakin, 36, 69, *111, 120, *123, 137, 
159, 170 

Dopskål, 31, 90 f, 111, *112, 121, 137, 172, 174 

Eldsvåda, 8, 66, 79, 88 
Epitafier, 11 f, 23 f, 38 ff, 48, 63, 87, 97 
Evangelister, 35, 46, 89, 120, 131 f, 135, 152, 

*153, 170 
Evangelistsymboler, 21, 38, 40, 134 
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F attigstock, 167, *173 
Flöjel, 35, 52, 120, 166 
Fornfynd, 43, 157 
Fornlämningar , 3, 140 
F ågelbild, skulptur, 89 
F örst oringsglas, 169 

Gapstock, 100, 122, 173 
Gille, S. Maria, 127 

S. Nicolai, 100 
Gjutaremärke, 114, 172 
Gj uthus, 51, 48, 64 
Golvur, 24, 31 
Gravar, 12, 39, 47, 87, 92, 97 
Gravkammare, 93 
Gravk apell, 93, 103 
Gravkistor, 152 
Gravkors, 31, *32, 78, 93 
Gravminne, 93 
Gravstenar, 20 f, 38, 48, 52, 63, 66, 93, 108, 

113, 123, 138, 151, 155, 158, 160, 164, 172 
Grcgorius, 167, *168 
»Gudmorshus>>, 89 

»H agbards el{>), 140 
Halsjärn, 173 
Helgon, 13, 100, 150, 152, *153 
H eliga Korset, kyrkvigning åt, 158 
H errskapsbänk, 120, 135 
Hieronymus, 167, *168 
H orpall, 136 

Inskriftstavla, 130 

Johannes, 13, 47, 60, 89, 120, ' 123, 132 f, *136 
Jordebok, 4, 103 
Jubeltavla, 173 

K alkmålningar, 145-150, 156, 159 
Kist a, 12, 40, 64, 122 
Klockarestol, 59 
Klockor, 24 f, 31 f, *33, 40, 48, 64, 78, 100, 113 f, 

123, 138, 155, 165, 173 f 
Klockstapel, 4, *9, 11, 35, 42, 51, *52, 80, 88, 

103, 117, 127, 142, 158 
Klocktorn, 8, 120 
Kloster, 85 f 
Kollektfat, 77 

Kollekthåvar, 31, 38, 63, 92, 122, 172 
Kollektskopa, 155 
Konsoler, 16, 23, 110, 120 
Konungalev, 4, 103 
Korsvirke, 35, 43, 119 f 
Kristus, 47 

begravningen, 88 
döpelsen, 88, 170 
Ecce Homo, 132 
födelsen, 88 
Getsemane, *15 f, 146, *147 
gisslingen, 16 
himmelsfä rden, 57, 88 f, 131 
intåget i J erusalem, 147, *148 
korsfästelsen, 16, 46, 56, 76, 88, 109, 114 
lidande, 31 
lärer i templet, 30 
med världsklot et, 132, 152 
nattvarden, 13, 18, 57, 89, 109, 120, 122, 

131 f, 167 
som världsdomare, 18, 40 
uppståndelsen, *15 f, 47, 57, 88, 109, *151 f 
vandringen till Emaus, *14, 16 
välsignande, 18, 36, 109 

Krucifix, 11 f, 16, 35 f, 47 f*, 57, 89, *91, 110, 
134, 152 f 

Se även Processions- och Triumfkrucifix. 
Krucifixpiedestal, 159, 167, 169, *173 
Kultplats, 140, 179 
Kungsgård, 4, 103 
Kyrkogångsstol, 16 
Kyrkogård, 4, 28, 34, 42, 5 1, 66, 73, 80, 102, 

117, 127, *141, 158 
Se även Pestkyrkogård. 
Kyrkolada, 4 
Kyrkstallar, 30, 42 
Kyrkvaktarrock, 173 

Lammet med korsfanan, 18, 134 
>>Landkistan", 4 
Lektorium, 85 
Lidandet , m ålning, 89 
Likbår, 11 f, 174 
Ljusredskap: 

Amplar, 36 
Kandelabrar, 37, 62, 113, 137 
Lampa, 132 
Lampetter, 69, 91 
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Ljus av trä, m ålade, 113 
Ljusarmar, 37 
Ljushållare, 113 
Ljuskronor, 12, 20, 31, 47, 60, 77, 91, 113, 

122, 137, 154, 172 
Ljusplåtar, 91 
Ljusstakar, 1tl f , 37, 47, *61 f, 77 f, 91, 113, 

*114, 122, 137 f, 154 f, 172, 174 
Lykta, 174 

Lockhäll till gravkist a, 20, *25 
Lås, 173 
Läktare, 16 ff, 31, 35 f, 46, 59, 77, 90, 107, 111, 

136, 153, 170 
L änstolar, 24, 64, 99 

1\fajsjungning, 27 
Maj uskelinskrift, 60 
Maria Magdalena, 46 
Matteus, *153 
Meanderdekoration, 36, 81 
Medikamentskrin, 173 
Minnessten, 39 
Minuskelinskrift, 145, *146, 150 
Moses, 89, 109 
Munkförband, 81 
Munktegel, *143 f, 151 

Namnchiffer: 
Adolf Fredriks, 24 
Gust af III:s, 89, 132, 152 
Karl XII:s, 120, 123 
Kristian IV:s, 16, 109 
Oscar II:s, 91 

Nattvardskärl: 
Kalk, 18, 37, 60, *61, 69, 77, 90, 111, *112, 

121, 136, 153 f, 170, 174 
Oblatask, 37, 60, *61, 90, 112, *113, 121, 136, 

170 
Paten, 18, 37, 60, 69, 77, 90, 112, 121, 136, 

153, 170, 174 
Sked, 60, 90 
Sockenbudsflaska, 173 
Sockenbudstyg, 18, 37, 60, 77, 136, 170 
Vinflaska, 174 
Vinkanna, 37, 47, 90, 173 

Nummertavlor, 18, 36, 46, 6(), *62, 77, 91, 112, 
120, 137 

Nyckel, 155 

Offerkälla, 58, *63, 179 
Offerstock, 173 
Oljemålningar, se Porträtt och Tavlor. 
Orgel, 18, 31, 36, 59, 77, 90, 111, 120, 136, 153, 

159, 170 

Patronat srätt, 34, 126 
Pelikan med ungar, gjutaremärke, 114 
Pestkyrkogård, 4, 35, 43, 118 
P ilatus, 76 
Pliktpall, 173 
Porträtt, 12, 24, 63, 69, 76, 78, 87, *92-*98, 

113, 138, 172 f 
Predil<stol, 11 f, *14-*17, 18, 23, 25 f, 31, 35 f, 

46, 58 f, 69, 89, 110, 120, *122, 134 f, *137, 
152 f, *154, 159, 170 

Predikstolsbaldakin, 16, 58 f, 69, 89, 120, *122, 
134, *137, 152 f, 159, 170 

Processionskrucifix, * 11 O, 134, 
Se även K rucifix och Triumfkrucifix. 
Profet er, 76 
Präst gård, 88, 127 
•>Prästkvinnans stol», 90 
Präststol, 35 
Putti, 23 
Påve, 13 

»Ravnegabet», 142 
Relik, 167, 169, *174 
R elikgömma, 167, 169 
Rist, 103, 158 
Runamonumentet, 24 
Runinskrift, 18, 23, 103 
Rökelsekar, 155, 170 

Sakramentsnisch, 143, 152 
S. Clara, 169 
S. Clemens, 4, 7 
S. E uphrosyne, 167 
S. Gertrud, 145, 169 
S. Görans strid med draken, 37 
S. Maria, 	4, 12 f, 43, 47, 60, *132 ff, 152 

bebådelsen, 88 
gille, 127 
Maria och Elisabets möte, *13, 15 

S. Måns, 169 
S. Nicolaus, 100 
S. Ursula, 43 



190 SAKREGISTER 

segergudinnor, figurer å alt a ruppsats, 36 
Segern, målning, 89 
Sigill, *4, 24, 40, 48, 64, *71, 113, 123, 138, 173 
»Signes bur •>, 140 
Skapelseframställning, kalkmålning, 150 
»Skrifterum •>, 89 
Skriftstol, 16, 35, 46 
Sockel, 6, 46, 52, 119, 127, 142, 166 
Sock enstuga, 127 
Solvisare, 155, 173 
Språkband, 17, *146, 150 
Staffanssjungning, 27 
stolar, 12, 24, 99 
Se även Länstolar. 
Syndafallet, 36, 60 
Sädeslada, 51 

Tal: 
Gustaf III:s, 99 
Karl XIII:s, 63 f, 122 
Kungl. Maj:ts, 64 

T andsnittsfris, 36, 81 
Tavlor, 24, 31, 97, *99, 173 
Textilier: 

Antependium, 47, 62, 91, 122, 137, 155 

Bokdyna, 63 
Broderi i ram, 122 
Kalkduk, 113, 138 
Mässhake, 20, 38, *47 f, 62 f, 92, 113, 122, 137, 

*155, 172 ff 
Mässkjorta, 174 

Timglas, 89, 170 
Tingsplats, 3 f 
Tiondea~gift, 4, 86 
Tornur, 11, 17, 81, 89 
Trappgavelsport, 158 
Triumfkrucifix, 120, *121, 159, 167, 169, *171, 

179 
Se även Krucifix och Processionskrucifix. 
Tron, Hoppet och Kärleken, 89 

Uppvärmningsanordning, 18, 30, 36, 46, 56, 66, 
76, 83, 88, 108, 120, 130, 152, 167 

Vapen, 13, 16, 19, 36, 47, 114, 135 
Votivskepp, 40, 91, 173 
Värja, 12, 48, 155 

Aminnelsetav la, 97, 172 



SVERIGES KYRKOR 

föreligga följande delar: 

UPPLAND. (7) Band I, h. 1. Danderyds skeppslag, mellersta delen. Pris 6: 60. 
(29) Band I, h. 2. Danderyds skeppslag, östra och västra delen. Pris 13 kr. 
(8) Band II, h. 1. Häverö och Väddö skeppslag. Pris 4: 40. 

(50) Band II, h. 2. Bro och Vätö Skeppslag. Pris 8 kr. 
(12) Band III, h. 1. Långhundra härad, norra delen. Pris 15 kr. 
(1) Band IV, h. 1. Erlinghundra härad. Pris 4: 50. 

(11) Band IV, h. 2. Seminghundra härad. Med register till Bd IV. Pris 17 kr. 
GOTLAND. (3) Band I, h. 1. Lummelunda ting (utom Tingstäde). Pris 4 kr. 

(21) Band I, h. 2. Lummelunda ting. (Tingstäde). Pris 5: 50. 
(31) Band I, h. 3. Bro ting. Pris 12 kr. 
(33) Band I, h . 4. Endre ting. Pris 12 kr. 
(35) Band I, h . 5. Dede ting. Med register till Bd l. Pris 10 kr. 
(42) Band Il. Rute se/ting. Med register till Bd II. Pris 16 kr.  

VÅSTERGÖTLAND. (2) Band I, h. 1. Kållands härad, norra delen. Pris 5: 40.  
(4) Band I, h. 2. Kållands härad, sydöstra delen . Pris 4: 50. 

(15) Band I, h . 3. Kållands härad, sydvästra delen. I. Pris 10 kr. 
(16) Band l, h. 4. Kåltands härad, sydvästra delen. II. Med register 

till Bd I. Pris 10 kr. 
STOCKHOLMS KYRKOR. (17) Band I, h. 1. Slorkyrkan. l. Församlingshistoria. Pris 11 kr. 

(24) Band I, h . 2. Storkyrkan. 2. Byggnadshistoria. Pris 15 kr. 
(25) Band I, h. 3. Storkyrkan. 3. Inredning och inventarier. Med 

register till Bd I. Pris 20 kr. 
(28) Band II, h . 1. Riddarholmskyrkan. l. Byggnadshistoria. 

Pris 20 kr. 
(45) Band II, h. 2. Riddarholmskyrkan. 2. Fast inredning, 

inventarier o. gravminnen. Med register till Bd II. 
Pris 38 kr. 

(5) Band III, h. 1. Kungsholms kyrka. Pris 4: 50. 
(10) Band III, h . 2. Hedvig Eleonora kyrka. Med register till 

Bd III. Pris 14 kr. 
(26) Band IV, h .1. Jakobs kyrka. 1.Församlingshistoria. Pris 13 kr. 
(32) Band IV. h. 2. Jakobs kyrka. 2. Konsthistoria. Pris 13 kr. 
(40) 	Band IV, h . 3. Johannes kapell och kyrka, S:t Stefans kapell. 

Med register till Bd IV. Pris 10 kr. 
(20) Band V, h. 1. Adolf Fredriks kyrka. Pris 12:50. 
(23) Band VI, h . 1. Klara kyrka. 1. Församlingshistoria. Pris 12 kr. 
(27) Band VI, h . 2. Klara kyrka. 2. Konsthistoria. Med register 

till Bd VI. Pris 12 kr. 
(41 ) Band VII, h. 1. Maria Magdalena kyrka. Pris 12 kr. 
(49) Band VIII , h. 1. Bromma kyrka och Västerledskyrkan . 

Pris 6 kr. 
DALARNE. (6) Band I, h. 1. Leksands och Gagnets tingslag. Pris 4: 50. 

(9) Band I, h . 2. Falu domsagas norra tingslag. Pris 12 kr. 
(37) Band I, h. 3. Falu domsagas södra tingslag. Med register till Bd I. Pris 16 kr. 

OSTEHGÖTLAND. (13) Band I, h. 1. Rankekinds härad. 1. (Askeby, Svinstad). Pris 14 kr. 
(14) Band I, h. 2. Rankekinds härad. 2. (Vårdsberg, Ortomta). Pris 13 kr. 
(43) Hand IL Vreta Klosters kyrka. Med register till Bd II. Pris 15 kr. 

VÄRMLAND. (18) Band I, h . 1. Grums härad, norra delen. Pris 9: 50. 
(19) Band I, h . 2. Grums härad, södra delen. Pris 6: 50. 

BLEKINGE. (22) Hand I, h . t. Östra härad. Pris 13 kr. 
(36) Band I, h. 2. Medelsta härad. Med register till Bd I. Pris 14 kr. 
(51) Band II, Bräkne och Listers häraden. Pris 13 kr. 

MEDELPAD. (30) Band I, h. 1. Njurunda och Sköns tingslag samt Sundsvalls stad. Pris 10 kr. 
(47) Band I, h . 2. li1dals, Ljustorps och Väs fra Domsagans tingslag. Pris 16 kr. 

DALSLAND. (34) Band l, h. 1. Sundals härad. Pris 10 kr. 
SKÅNE. (38) Band I, h . 1. Käulinge kyrkor i Harjagers härad. Pris 2: 50. 
GÅSTRIKLAND. (39) H. 1. Gävle stads kyrkor. Pris 10 kr. 

(44) H. 2. Landskyrkorna. Med register. Pris 17 kr. 
NÄRKE. (46) Band I, h. 1. Örebro stads kyrkor. Pris 12 kr. 
SMÅLAND. (48) Band I. lönköpings och Huskuarna kyrkor. Pris 12 kr. 
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