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FÖRORD 
till BAND IV, h. 1. 

Vid tryckningen av beskrivningarna över Blekinge stadskyrkor har det befunnits 
lämpligast aU uppdela dem på två band, varav det ena , Blekinge III , omfattar kyrkorna 
i Karlskrona, medan det andra, Blekinge IV, skall innehålla kyrkorna i Ronneby, Karls
hamn och Sölvesborg. 

Tyvärr har det uppstått en försening med den planerade tryckningen av stadskyr
kornas beskrivningar, en försening, som berott dels på ekonomiska, dels på personella 
svårigheter, med vilka utgivarna haft att kämpa. Dessa äro nu lyckligen övervunna, 
varför de blekingska stadskyrkabeskrivningarnas tryckning står inför sin avslutning. 
Då detta häfte utkommer, befinna sig beskrivningarna av Amiralitetskyrkan i Karls
krona (sluthäfte i bd III) samt av kyrkorna i Karlshamn under tryckning, varjämte 
sölvesborgs kyrkabeskrivning är under slutbearbetning och kan väntas utkomma 
under 1960. 

Av Ronneby kyrka utfördes redan på l 920-talet en förberedande beskrivning av seder
mera fil. dr WILLIAM ANDERSON. Efter hans död 1939 kompletterades denna i viss mån 
på l 940-talet av dåvarande amanuensen, numera museiintendenten i Hälsingborg LARs
GöRAN KINDSTRÖM. Emellertid har redaktionen för Sveriges Kyrkor ansett önskvärt 
att i vissa avseenden utvidga kyrkornas beskrivningar, i synnerhet då det gäller viktiga 
byggnadsmonument och betydelsefulla inventarier. Till kyrkor av denna karaktär hör 
tvivelsutan Ronneby. Då Kindströms nytiiiträdda museitjänst tog hans mesta tid i an
språk, uppdrogs åt professor AnMIN TuuLSE att bearbeta elen nya utökade beskrivningen, 
varvid givetvis tidigare insamlat material delvis kommit till användning. Kyrkans äldre 
arkivalier i Lunds Landsarkiv har i samband med professor Tuulses arbete ånyo 
genomgåtts av honom i kompletterande syfte. 

I det av professor Tuulse uneler sommaren l 957 utförda grundliga fältarbetet i Ronneby 
kyrka har även hans hustru, mag. phil. LYDIA TuuLSE deltagit. Vid dessa unelersök
ningar har författaren haft stor och välvillig hjälp av kyrkavaktmästaren SvEN MAG
NUSSON . Med största generositet har folkbildningskonsulenten KARL ENGSTRÖM i Ronneby 
ställt till författarens förfogande sina omfattande forskningsresultat rörande Ronneby 
personhistoria, vilka därigenom kommit kyrkabeskrivningen till godo. Stort och väl
villigt intresse har även visats av ingeniören AxEL HAMMELIN i Ronneby, vilken läm
nat värdefulla kompletterande uppgifter. 

Vid bearbetningen av det insamlade materialet har värdefullt biståndlämnats av ett 
flertal specialister inom områden, som beröras i en kyrkobeskrivning: docenten MoNICA 
RYDBECK, fil. dr ARoN ANDEHSSON, fil. lic. INGRID SwAHTLING och fil. lic. RuNE 



NoRBERG (medeltida träskulptur, silverföremål, renässansinredning), fil. dr AGNES 
GEIJER och fil. lic . ANNE-MARIE FRANZEN (textilier), fll. dr NILs-LuDviG RAsMussoN 
och statsheraldiker GuNNAR ScHEFFER (heraldik), ni. dr BERnL WESTEH (orglar) och 
pastor L. M. HoLMBÄCK (klockor) . Dessutom har professor DAG NoRBEHG haft vänlig
heten granska latinska inskrifter och deras översättning. Till dem alla framföres ett 
varmt tack för deras betydelsefulla bistånd. 

Ronneby kyrkofullmäktige hava på ett föredömligt sätt stött vårt arbete genom att 
till dess genomförande bevilja ett anslag på 3 000 kr, för vilket utgivarna uttrycka sin 
vördsamma tacksamhet. 

Stockholm och Visby i juli 1959. 

SJGURD CuRMAN JoHNNY RoosvAL 



FÖRKORTNINGAR ANVÄNDA I DETTA HÄFTE 
Övriga förekommande förkortnin gar i överensstämmelse med förkortningsregistret i 

Nordisk Fa milj ebok , 3 : e upp!. 

ATA = Antikvariskt-topografiska arkivet i VHAA, Sthlm. 
BLEKINll EBOKEN = [lleldnge Musei- och hembygdsförbund s årsb ol< , Karlskrona 1927- . 

13M = Blekinge Museum, Karlskrona . 
DST = K . Byggnadsstyrelsens arkiv, Sthlm. 
CnoN HOLM = C. L. Cronhohn , Beskrifning om 131ekinge från omkring 1750. Ms i K B. 
DANM. KIRK. = D.mm ark s Kirk er. Udg. nf Na tionalmuseet , Kbhvn 1033- . 

Dep. = deponerad , deposition . 
ELERS = J. Elers Samlingar, Ms i l<B. 
INv. = inventariefö1·tecknin g. 
KB = K . Biblioteket, Sthlm. 
KBK = Det Kongelige Bibliothek i Kbhvn . 
LU = Lunds Universitet. 
LUB = Lunds U niversitets!Jibliotek. 
IVIANDELGREN, Sam!. = N. M. Ma ndelgrens i LU förva rade samlingar av teckningar m . m . 
Ms = m anuskript. 
PnoT. = protokoll. 
HA = Riksarkivet , Sthlm . 
HÄK. = räkenskaper. 
SBL = Svenskt Biografiskt Lexikon, Sthlm Hl l R- . 
SHM = Statens Historiska Museum , Sthlm . 
SNAHB JNv. = en preliminär inventering av de svenska kyrkorn as förem ålsbestånd av kon;t- och 

kulturhistoriskt värde , utförd under å ren 1917- 1932. I Uppland genomfördes en viss snabb 
inventerin g i sa mband m ed förarb etena till U ppsalautställnin gen 1918. På grund av omstän
digheterna bl ev denna in venterin g ofullständigare än de senare genomförda snabbinventering
arna i övriga landskap. Samtliga snabbi nventeringslistor fön•aras i ATA. E tt ex. har till ställts 
varje inventerad kyrka sa mt domkapitel. 

ST. PnoT. = sockemtämmoprotokoll. 

Sv K = Sveriges Kyrkor, konsthi3toriskt in venta rium , utg. av S. Cmrn an och J . Hoosval, 1912- . 

Sv. l( ONSTNÄRSLEXIKON = Svenskt Kon stn ä rslex ikon, Malmö 1952- . 


UPMARK = Gustaf U pmark, Guld- och silversmeder i Sverige 1520- 1850, Sthhn 1925. 

UUB = Uppsala Uni versitetsbibliotek . 

VHAA = K. Vitterhets Historie och Antikvite t sakademien Sthlm. 

VIs. = visitation . 

ÖlÄ = Överintendents .i\ mbetet (efter Hl1 8 BST), Slhlm. 


I FÖRENING MED MÅTTUPPGIFTER 

13 = bredd, D = diameter , Oj = djup, H = höjd , L = länge!. 
Sv. f. = svensk fot (29, 7 cm). 
Samtliga m åt t ä ro, där ej a nn a t angives, i cm . 

l'äderslrecken förkortas: N S O V. 
Silverstämplar tydda enl. UP MA RK. 
Te nnstämplar tydda enl. LöFGHEN. 
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Fig. 1. Ronneby stadskyrka från NÖ, tagen från en observationspost på Kockums 

Emaljerverks byggnad. Foto A. Hammelin 1945. 


Die Stadtkirche von Ronneby von NO, auf- Ronneby town church from N. E., as seen 
genommen von einem Beobachtungspunkt from the Kockums: Enamelling Works. 

der Kockums Emaillewerke aus. 

RONNEBY STADSI(YRI(A 

BLEKINGE, BLEKINGE LÄN, LUNDS STIFT 

MEDELSTADS KONTRAKT 

Beskrivningen avslutad i oktober 1958 

TRYCKTA KÄLLOR: W. ANDERSON, Den äldre kyrkliga konsten i Blekinge, Lund 1922. - DEN
SAMME, Beskrivning och vägvisare över Ronneby kyrka, Karlskrona 1932. - DENsAMME, Ronneby

bilder från fordom. Ronneby-Posten 13/11 1924. -C. G. BRUNIUs, Korta anteckningar på en genom
resa af Blekinge till Kalmar 1854. Nordisk Universitets-Tidskrift 5:2, Lund 1859. - S. CAWALLIN, 
Lunds stifts herdaminne V, Lund 1858.- FöRR ocH Nu 1875, H. 7 (utsikter från Ronneby, tecknade av 

John Ericson). - S. W. GYNTHER, Blekings historia och beskritning I, Sthlm 1847. - O. INGSTAD, 
Bidrag till Ronneby stads historia, Karlskrona 1915 - W. KARLssoN, Något om Ronneby kyrka ur 
konsthistorisk synpunkt. Ronneby-Posten 1920. - A. J. KLING, De Nomarebia Medaelstadii (Medelstad

Härad), Lund 1746. - N. H. SJöBORG, Utkast til Blekings historia och beskritning I- II, Lund 1792
93. - SvALAN 1872, nr 42 (exteriör från SV). - SvENSKA FAMILJ JouRNALEN 1877, H.4. 

HANDSKR. KÄLLOR ocH AVB.-SAML.: RA: restaureringsförslag 8/51849 (valvbågen vid orgeln) och 
21/5 1910.- KB: CRONHOLM, s. 164; ELERS IX, 1.27.- ATA: Exteriör från SV, odaterad teckning av 

C. J. HALLBEcK; storklockan, teckning av N. O. BERLIN 1882; >>Förteckning på de uti Ronneby kyrka 
befintliga Antiquiteter och Minnesmärken 1830»; SNABBINV. 1919 (W. Anderson); brev av TH. WÅHLIN 
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Fig. 2. Torget med Munktrappan och kyrkan från SV. Foto C. Janson 1901. 

Der Markt mit der »Mönchstreppe» und der The square, with •Munktrappan' and the church 
Kirche von SW. from S.W. 

1910-11 angående kyrkans restaurering och predikstolen; redogörelser och p. m. av W. ANDERsoN 
i samband med restaureringar 1924 och 1930; dessutom handlingar rörande konservering av inventarier, 
tidningsurklipp m. m. - BST: >>Ritning till Orgelverk för Ronneby Församlings Kyrka i Blekinge Läm, 
ritning med färg på papper, gillad den 10 sept. 1844; >>Project till ny altarring i Ronneby kyrka>>, tusch 
på papper, stadf. den 29. januari 1867, troligen utfört av O. A. MANKELL; korets plan före och efter den 
nya altarringens tillkomst, av O. A. MANKELL 1867; uppmätningar och restaureringsförslag samt förslag 
till predikstolens omändring av TH. WÅHLIN 1908- 1911; plan till värmeledning 1928; ritningar till 
bårhus av E. SBLLERGREN OCh J. HARALDSSON 1931; ritningar till utökning av orgeln, R. HJORTH 
1937; ritningar till utökning av orgelläktaren, J. HARALDSSON 1937; ritningar till sakristians restau
rering, R. HJORTH 1943; förslag till glasmålningar i koret, ERIK OLsoN, 1955; dessutom handlingar, 
redogörelser, tidningsurklipp och fotos. - UUB: Top. PLANSCHSAML., Blekinge 42503 (karta av W. 
HESSELGREEN 1719), 42504 (karta, kopierad 1785 av CASPER M. ESPMAN), 42505 (karta från 1740-talet 
identisk med Klings karta), 42500 (karta efter branden 1864).- LUB: CoLL. RöNB. XXI (kyrkan från 
SV, teckning före 1770). - LU, MANDELGRENsKA SAML.: Akvareller från 1872 i ser. l, IV och V (mest 
kalkmålningar och epitafier), anteckningar från samma tid i ser. V.- KBK.: Karta från tiden 1648-50 
aV JOHANNES MEYER (nr 67). 

KYRKANS ARKIVALIER (i LUNDS LANDSARKIV): RÄK. 1647- 1766,1767-1860 (L. l), ST. PROT. 
1705-1830 (K 1:3), INV. 1647, 1726, 1758, 1770, 1818, 1830, 1844, 1884, VIS. PROT. 1696, 1726, 1744, 
1777, 1820, 1850, 1856, 1866, 1884; >>GRAVSTÄLLSBOK>> från 1701, innehåller även anteckningar om märk
liga händelser fr. o. m. 1600-talets sista fjärdedel, utdrag ur RÄK. och sT. PROT., SERIEs PASTORUM m. m.; 
KLOCKARENs DAGBOK 1686- 1712; ritning till orgelfasad av C. G. BLOM-CARLSSON, gillad 1844; hand
lingar m. m. rörande kyrkans restaurering 1911; dessutom FöDELsE- ocH DOPBOK, LYS::<iiNGS- ocH 
VIGSBLBOK samt DöD- OCH BEGRAVNINGSBOK, Samtliga från 1646 med diverse luckor. 
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Fig. 3. Torget med kyrkan frän SV. Foto Atelje Olsson, Karlskrona, 1948. 


Der Markt mit der Kirche von SW. The square and the church from S.W. 


FÖRSAMLINGSHISTORIA 

Ronneby omnämnes tidigast är 1231 i en dä upprättad jordebok över orter och lägenheter, som an
slagits till danska konungen Valdemar II:s hovhällning1 • Det är ovisst om Ronneby redan dä var stad, 
men omöjligt är det icke. Av fornminnen att döma var omgivningen gammal kulturbygd och tätt be
folkad. Ronneby bildade knutpunkten för samfärdseln till lands och sjöss, där det !äg vid korsningen 
av två stora farleder (fig. 5). Den ena av dem ledde frän Sölvesborg i V till Lyckeby i Ö, den andra frän 
Smålandsbygden i N till havet i S, här tillgängligt genom den upp till staden segelbara Rottne-än. 
staden stod sålunda i förbindelse med den rika Värendsbygden i Småland, som härigenom fann avsätt 
ning för sina produkter och i Ronneby tillhandlade sig sina förnödenheter av utifrän kommande varor. 

Liksom i en rad sydsvenska kuststäder2 tycks således även i Ronneby mötet mellan bygd och hav 
ha föranlett en stadsbildning. I denna utveckling har kyrkan haft en central ställning, vilket tydligt kan 
avläsas i stadsplanen (fig. 5-6). Det oregelbundna gatunätet kring kyrkan bildar en oval stadskärna 
liksom i allmänhet i samhällen, som successivt ha växt upp antingen kring en kyrka eller en borg som 
samlande punkt. Möjligen skedde det i Ronneby redan under 1100-talets andra hälft, dä stadsväsendet 
fick ett stort uppsving i södra Skandinavien. Utvidgningar S och V om stadskärnan ha raka gator och 
rektangulära kvarter och härstamma frän en betydligt senare tid. Under senmedeltiden ökades välstån
det, staden kom in under den hanseatiska intressesfären. Gillen, kapell, hospital, skola och myntgärd 
tillkommo (se nedan). 

Under det nordiska sjuårskriget (1563-70) härjades staden svårt av svenskarna i september 1564, 
varvid även kyrkan fick stora skador (se nedan). Pä 1580-talet följde sä äter ett uppsving och omkring 

1 O. NIELSEN, Liber census daniae. Kong Valdemar den andens jordebog, Kbhvn 1873, s. 33, 48. 
2 N. G. SANDBLAD, Skänsk stadsplanekonst och stadsarkitektur intill 1658, Lund 1949, s. 66; 

S. ERJXON och S. T. KJELLBERG, Ronneby byggnadshistoria under 1700- och början av 1800-talet, 
Sthlm 1918, s. 15 f. 
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Fig. 4. Situationsplan, 1 : 2 000. Uppm. 
J . Söderberg 1942. 


Lageplan. Plan. 


1600 förstärktes den av jordvallar och palissader bestå
ende befästningsgördeln.1 Men snart därefter tog även 
Ronneby äldsta historia sitt slut. När 1658 Blekinge jämte 
Skåne och Halland införlivades med Sverige, förlorade 
Ronneby sin politiska och ekonomiska ställning och offra
des till sist helt för den nyanlagda örlogsstaden Karlskrona. 
I dennas privilegier av 1680 stadgades bl. a., att borger
skapet i Ronneby skulle överflytta dit innan år 1682. Av
flyttningen blev dock av flera skäl fördröjd och verkställ 
des först 1687 med hjälp av hårda repressalier. På Kristi 
Himmelsfärdsdagen detta år hölls den sista i staden bruk
liga aftonsängsgudstjänsten i kyrkan. Ronneby blev nu 
blott en kyrkby och därpå köping 1719- 1882. Från den 
1 januari 1883 innehar Ronneby åter sina stadsrättigheter. 

De ovan skisserade händelserna i Ronneby stads ut
veckling utgöra även de viktigaste i Ronneby församlings 
historia. Emellertid äro församlingens gränser vida större 

än stadens, och så har det varit redan från början, vilket ytterligare torde bevisa, att staden har växt 
upp kring kyrkan först som en kyrkby. Ronneby landskommuns utsträckning är mycket stor, i syn
nerhet i N. Men egendomligt nog fick kyrkan under medeltiden inga annexförsamlingar eller kapell 
ute på landet. Först 1639 anlades med tillstånd av Kristian IV ett kapell i Backaryd i församlingens 
N del. Denna kapellförsamling tillhörde Ronneby pastorat till 1682, varefter den blev särskilt pasto
rat. Under åren 1771-96 var den annex till Ronneby (jfr SvK, Blekinge l, s. 365 f). Sedan dröjde det 
till 1897 innan ett nytt kapell tillkom, nämligen i Kallinge (s. 150). År 1928 invigdes Möljeryds kyrka 
längst i N (s. 136). En tillfredsställande lösning nåddes 1939, då tre nya kyrkobyggnader invigdes, 
nämligen i Kallinge, Bredåkra och Saxemara (s. 144, 165). 

FÖRSVUNNA KYRKOR, KAPELL M. M. 

Såsom ovan nämnts, har Ronneby stadskyrka icke haft några annex eller kapell i sin 
landskommuns avlägsnare orter. Däremot finns uppgifter om kyrkliga byggnader och 
anstalter knutna på ett eller annat sätt till kyrkan, de flesta belägna i själva staden 
eller i dess närmaste omgivning. Dessa byggnader äro alla helt försvunna. Sålunda om
talar CRONHOLM (s. 389)2 att utom den nuvarande kyrkan fanns vid 1700-talets mitt 

HELIG KoRs- ytterligare en - >>Helig Kårs Kyrka kallad, efter hwilken än ö. om Byn synes märken 
KYRKAN och lämning af en gama! mur. Man vill påstå, att Landfålket där fordom hållit sin 

Gudztjenst och stadsfålket i deras egen Kyrka>>. Numera synes intet av denna kyrka 
ovan jord. Möjligen är den omtalade kyrkan identisk med >>den lilla Stadz Kyrckiam 
som enl. GRAVSTÄLLSBOKEN blev uppförd av borgmästaren Verner Andersson (t 1629) 
och som 1706 anges vara öde. 

l N . G. SANDBLAD, a. a., s. 279. 
2 CRONHOLM, ABRAHAM PETER, historiker, f . 1809, t 1879. E. O. prof. i nordisk historia i Lund 1849. 

Sina forskningar inriktade han till en början på den nordiska forntiden, därefter på Skäne. Ledamot 
av VHAA. 1862. C:s efterlämnade papper, hans anteckningar från resor m . m . finnas i KB. 
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Fig. 5. Ronneby stadsplan av Johannes Meyer 1648- 50. K BK . 

D er Sta dtplan von Honneb y 1648- 50. Plan of Honneby town, 1648- 50. 
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s. aöRANs Under senare medeltiden fanns i Ronneby ett S. Görans hospital med kapell. Det 
M:~s::::~L ägde flera jordar och gods. Hospitalet existerade ännu under 1600-talet, och 1631 om

upplysningar om detta fattas. 

talas det såsom den enda andliga stiftelsen i Blekinge. Lensmanden i Sölvesborgs län 
Thage Tott hade till detta skänkt 200 dlr som då troligen förräntades av biskopen Mats 
Jensen.1 Hospitalets verksamhet synes ha upphört omkring 1680, sedan borgerskapet 
avflyttat till Karlskrona. En hospitalet tillhörig k l o ck a bortfördes 1700 till Karlskrona, 
där den användes vid den gamla stadskyrkan Hedvig Eleonora (Svk, Blekingeiii, s. 8). 

Hospitalet var beläget NV om nuvarande kyrkan invid Hospitalgatan, som gick i 
grannskapet av Norrebro. Det torde ha härjats under sjuåriga kriget, ty 1582 ålades bor
garna att bygga ett nytt hospital. Enl. INV. 1696 voro hospitalsbyggnaderna ännu be
hållna, men obebodda. I en förteckning å stadens tomter 1719 heter det vid tomten nr 
32: >>Mathias Maas passiderar en stoor Tompt, som fordom skall hafva waret ett Hospital, 
Kyrcke Muren står der ännu qvar, men Taaket och inrede borta>> (ELERS, s. 92, not 1). 
Ännu 1833 heter det, att >>på den tomt der postkontoret nu är beläget, finnas ruiner efter 
fordna hospitalskyrkan». Numera finnes intet av kyrka eller hospital ovan jord. Vid 
olika tillfällen, senast 1922, har emellertid på tomten påträffats flera människaskelett 
ca 60-70 cm under markytan. 1924 fanns vid grävningar på tomten lergods från 1400 
och 1500-talen; förvaras numera i BM. 

VÅRFRU Ett S. Maria- eller Vårfrugille har funnits i staden omkr. 1300. Det torde ha upp-
GILLET hört vid reformationen. Om dess lokal är intet bekant, men dess sigill är ännu bevarat. 

Det visar Maria sittande på en tronstol med barnet på sitt vänstra knä. Omskrift i ma
juskler: SIGILLVM: CONVIVII:SANCTE:MARIE:DE:ROTNAEBY. Enligt en anteckning hos ELERS 
har sigillet sålts till Ronneby kyrka av en person vid namn LindwalL Sigillet, vilket 
synes hava varit förebild för Mariagillets i Sölvesborg (se denna), finnes numera i Små
lands Museum i Växjö, dit det skänkts av prosten S. Henschen2 under anteckning, att 
det funnits i Ronneby vid grävning i en trädgård. - I konung Olofs privilegier för 

S. KNUTS Ronneby, dat. Ystad 10/7 1387, omtalas ett S. K n u t s gille (KLING, a. a. s. 54). Närmare 
GILLE 

LATINSKOLA På N sidan invid V kyrkogårdsporten låg stadens Iatinskola (fig. 6), vilken existerade 
åtminstone under senare medeltiden, då samtliga kyrkor i Blekinge bidrogo till dennas 
underhåll med en årlig avgift. Efter 1684 är denna avgift icke uppförd i landskyrkornas 
RÄK., tydligen beroende på att skolan upphört efter borgerskapets förflyttning till 
Karlskrona. År 1562 medgav konungen, att då de fattiga >>peblinge>>, som gingo i skolan 
i köpstäderna, ledo brist på kost och kläder, deras ombud ägde rätt att gå omkring i 
häradena och be om allmosor. Ronneby skola medgavs allmaserätt i Östra, Medelstad 
och Bräkne härader samt Åhus skola i Lister och Villand. 

Under sjuåriga kriget torde skolan härjats, ty 1582 skulle borgarna uppbygga en ny 

1 Rigsarkivet, Kbhvn, Brev av 1631 20/4 från Thage Thott och biskop Mats Jensen till Kanslern om 
an d liga stiftelser. 

2 SALOMON HENSCHEN, f. 1719, stud. 1736, kh i Ronneby 1755, prost 1768, j' 1796. 



Fig. 6. Ronneby stadsplan av W. Hesselgreen 1719. UUB. 

Der Stadtplan von Ronneby 1719. Plan of Ronneby town, 1719. 
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Fig. 7. Munktrappans övre del före ombyggnaden. Gammalt foto. 

Oberlauf der •>Mönchstreppe•>vor dem Umbau, älteres The upper part of •Munktrappan' prior to reconstruc-
Photo. tion. From an old photograph. 

skola och ett hospital, varför de för dessa arbeten tillsvidare ägde att årligen uppbära 
50 dlr av kronans tull. skolbyggnaden upptages 1696 (vis.) som >>et gammalt bristfälligt 
Huus, som tilförne varit skola>> och där kaplanen nu hade sin bostad. Tydligen var det 
en nödlösning efter en brand 1680, då även >>Capellans gården eller residentz blef Af
brändb> (vis. 1695). År 1733 nedtogs >>den gamla Lathinska Scholam och såldes till Clas 
Schlyter (s. 134) för 50 dlr smt. Medlen användestillkyrkogårdsmurensreparation(s. 11). 
skolbyggnadens plan är angiven å en karta från 171 g (fig. 6). 

KYRKOGÅRD 

Kyrkan omgives av en gammal kyrkogård (fig. l, 4), sedan 1864 icke längre använd 
som begravningsplats, numera planterad med lövträd. En rad äldre gravvårdar (se nedan) 
finnas dock kvar och påminna om platsens ursprungliga funktion. Den utgör en höjd
platå i stadens NÖ del, nära ån och vattenfallet, Från denna slutta gatorna ned mot V, 
S och Ö. Den svåra terrängen har medverkat till att inga större gator kunnat anläggas i 
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Fig. 8. Munktrappan efter ombyggnaden 1907. Foto Atelje Olsson, K arlskrona, 1948. 


Die »Mönchstreppe> na ch dem Umbau 1907. •Munktrappan' after reconstruction in 1907. 


kyrkans och kyrkogårdens närhet, utan här utbildades ett system av smala gränder och 
prång. I NV, mellan kyrkogården och ån, har ett parti av den gamla stadsbilden bibe
hållits. 

En karta av MEYER, KBK (fig. 5) visar, att kyrkogården redan på 1600-talets mitt 
hade samma planform som nu. Den enda skillnaden är, att kyrkogårdens nuv. Ö del då 
bildade en tomt tillhörande prästgården. Samma förhållande framgår även av kartmate
rialet från senare tid (fig. 6), ända till 1864. 

Kyrkogården är omgärdad av en bogårdsmur av gråsten lagd i murbruk samt täckt MUR 

med granitplattor och äldre gravstenar. I S höjer sig muren omkr. 2 m över Kyrka-
gatans nivå (fig. 11). Innanför muren är kyrkogården påfylld till murens överkant och 
bildar en vacker terass. Muren omlades år 1733, då den enl. RÄK. blev >mpsatt at han i 
mannaminne icke så är worden förbättrad>>. För de medel- 1000 dir Caroliner (= 4000 
mk)- som handelsmannen Jacob Christoffers i Amsterdam (s. 134) skänkt och testamen
terat, kompletterades muren år 1737 och 1739. 1756 (RÄK.) köpes tegel till murens repa
ration, vid vis. 1770 var den i gott stånd, och 1822 var den ännu täckt med bräder på 
gammalt sätt. 1844 igångsattes ett stort ombyggnadsarbete (vis.), vilket var avslutat 
1850, då muren bl. a. hade blivit täckt med huggna gråstenshällar. 
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Kyrkogården har numera tre ingångar i S, en i V och en i Ö. Av dessa har V ingången 
murade tegelpelare med vitputsad kvaderimitation, täckta med plåttak samt krönta 
av kulor (fig. 9). I vardera pelaren är mot Ö en gjuten järnplatta infälld med följande 
inskrift i relief: (på S pelaren) >>Genuit RONNOVIA viros. j Aluit. AMSTELODAMUM. j 
Parentem. JACOBUM. j Prolem. MATTHlEUM. j CHRISTOFFERS.1 - (På N pelaren) 
Quorum. Munificentia. j Donavit. RONNOVIJE. TemplumjLevavit Inopiam Pauperum j 
Ornavit, ecce! Dormitorium. j Anno 1733>> (= Ronneby födde och Amsterdam närde 
dessa män: fadern Jacob och sonen Matthias Christophers, vilkas frikostighet skänkte 
templet åt Ronneby, lindrade de fattigas armod och smyckade det vilorum som du här 
ser.) Porten torde ha tillkommit samtidigt med bogårdsmurens omläggning (se ovan). 
Material torde man ha hämtat av en äldre kyrkogårdsport i V, som nedtogs 1730. Grin
dar av smidesjärn. 

Ingången i SV har en portal av granit och tegel, utformad som stiglucka med rund
bågig ingång och trappgavel i pseudogotisk stil (fig. 8). Tillkommen 1907, ommurad med 
cement 1922. Järngrindar. -Denna portal för till den s. k. Munktrappan, en 1907 
förändrad och med en pseudogotisk uppbyggnad försedd passage från kyrkplatån ned 
till stadens torg. Detta prång bar vid 1700-talets början namnet >>Lilla kyrkobron». 1830 
kallas det >>Lilla Munkbron», lägges med stentrappor och förses på ena sidan med järn
räck. Ett gammalt foto (fig. 7) visar hur idyllisk denna passage var ännu vid 1800-talets 
slut. 

I S, mitt framför vapenhusdörren, är en ingång i muren med ett par smidda järngrindar 
inom enkla låga granitstolpar. I SÖ hörnet en port med vitputsade, kvaderimiterande 
tegelstolpar, täckta av plåttak och krönta av träkulor. Smidd järngrind. Från porten 
leder en kalkstenstrappa med smitt järnräck ned till gatan. Anordningen är troligen 
från 1823, då bl. a. räck av järn inköptes för >>Södra Port». Kyrkogårdens Ö ingång är av 
senare datum och har betongstolpar och enkla järngrindar. - Enligt kartor från 1700
talets förra hälft (fig. 6) hade kyrkogården då fem ingångar, av vilka de i S och V lågo 
på samma plats som de nuvarande. En ingång i N har senare blivit igenlagd. I portarna 
voro järnrister inlagda för att hindra kreaturs inträngande på kyrkogården. Sålunda 
omtalas 1746 V risten och stora trappan, 1749 Ö och 1746 N risten. 1850 (vrs.) saknades 
grindar vid ingångarna, men risterna funnos kvar - >>dock ej i det skick, att de kunna 
hindra kreaturs ingående>>. 

Vid N bogårdsmuren finnas följande gravhällar, ditförda från kyrkan: l. Av grå kalk
sten. Inskrift utplånad, i ett insänkt ovalt fält bomärke och initialer APS j G ID, nederst 
årtalet 1646. Mått 176 X 127. - 2. Av grå kalksten. Inskrift: HER VNDER HVILAR SAL. j 
HANS. NILSON DODE AO j 1677 OC HVSTRV DORO jTHEA LOCHERVITZ. Mått 194 X 133. - 3. 
Fragment av gravhäll av kalksten, ovanpå N muren. Inskrift: ... MAND PETER DARM 
RADMAND I RVNNEBY OC LIGGER HERVNDER BEGRAAVEN ... 1600-talet. Mått 70 X 109. 

1 Av denna köpmanssläkt var JACOB handlande, först i Ronneby, sedan i Karlskrona samt slutligen 
-från 1680-talet - i Amsterdam. Om släktens övriga medlemmar se släkttavla s. 134. 
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Fig. 9. V kyrkogårdsingängen frän V. Foto Atelje Olsson, Karlskrona, 1948. 


W Kirchhofstor von v.·. W. churchyard entrance, from W. 


- 4. A v grå kalksten, vid N muren. Fragment, endast nedre hälften finns kvar. Rundlar 
i hörnen, i mitten en inristad sköld, endast nedre spetsen bevarad. Inskrift: EO/E ••• VIT/A 

DEDIT ••. 1600-talet. Mått 135 X 150. - 5. Av grå sandsten. Av inskriften återstår 
endast RTC, i mitten ett insänkt fält med vapen: i skölden sparre, överst två horn och ett 
älghuvud. 1600-talet. Mått 135 x 109. - 6. Av rödaktig kalksten. Mycket förvittrad. 
Inskrift: SWEN WITTE CATHARINA LEWENHAGEN1 ANNO 1733. Mått 209 X 150. - 7. Av 
grå kalksten. Fragment. I mitten inskrift: LENA LON j 1740. Mått 129 X 93.- 8. Av grå 
kalksten, i två delar. Inskrift: CHRISTUS j ÄHR MIT LIW (OCH DÖDEN ÄHR MIN WIN ]NING• 

• • . (CATA]RIN(A] j ••• ONIA. 1700-talet. Mått 200x93 resp. 200x45. 
På kyrkogården finns ett tiotal stående gravvårdar av gjutjärn, marmor och kalksten, 

de flesta från 1800-talets förra hälft. Den äldsta är en gravvård över M. J. Rundqwist, 
född Ulfwenklou, f. 1792, t 1836 (s. 116). Den är utförd av gjutjärn i form av pseudogotisk 
fial, med ett järnkors i mitten. Samma typ förekommer även senare, över Hedvig 

1 SvEN WITTE var handlande och rädman i Karlskrona, vilken stad han bl. a. 1719 representerade i 
riksdagen. Dog 1739. - CATHARINA LEWENHAGEN, t 1733, dotter till handlanden i Ronneby Anders 
Lewenhagen. - Enligt benäget meddelande av folkbildningskonsulent KARL ENGsTRÖM, Ronneby, 
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Christina Petersen, f. Linnell (t 1857). De övriga gravvårdarna av gjutjärn äro av enkel 
beskaffenhet, mest bestående av ett kors. Gravvårdar av marmor eller kalksten äro 
utformade antingen som stele eller kors. 

Angående begravningar på kyrkogården under den svåra pesten 1710 förtjänar föl
jande beskrivning i GRAVSTÄLLSBOKEN anföras: >>Anno 1710: d: 3 decemb: bleff det 
första lijk begraffwit här uthi Ronneby, som man kan weta bleff dödh aff Pestilentia 
här uthi församlingen, och sedan kan dhe effterleffwande goda wänner see uthi den 
täckna Booken som lijken äro Annoterade uthi, så kan i få bättre see huru många som 
på een kårt tidh äro afsomnade. Och emedan då Straxt der effter wedh Julatijden kom 
Senatens Placat at intet lijk måtte bliffwa begrafwit i Kyrkiogården uthan förass uthom 
byn och begraffwas i närmaste Backen. Buarföre stannade iag medh detta arbetet at 
Annotera begraffwelsse Platzarne, och bry mitt huffwut för dhe gode Wänners begraff
welse, allden stund Menniskiorna intet åthniuta sina Kyrkiogårdar. Likväll Emot för
modan och Emoth 2:ne Senatens breff, groffwo Bönderne Sielffwa uthom både Kyrkio
herdens och Klåekarens Wetten om Nätterna och nedsatte lijken i graffwarna, Een dhel 
påkastades uthaff Kyrckioherden, sombliga påkastade Bönderna sielffe, Så at Prästen 
och Klåekaren den tijden togo storskadepå sina inkåmster och Rättigheter wedh denna 
församblingem. - I vrs. PROT. 1822 omtalas, att >>Här blef en Sjelfmörderska förledet år 
dömd att begrafvas uti marken af Rackaren>>. 

Kyrkogårdens SÖ hörn intages av en rödmålad träbyggnad med tegeltak (fig. 10). 
Byggnaden användes numera som bostad för kyrkavaktaren och innehåller dessutom 
församlingssal. Den uppfördes som prästgård under 1700-talet, på S delen av den tomt 
som då var tilldelad prästgården (se ovan). 1885 beslutades, att den skulle användas till 
sockenhus och lokal för undervisning av konfirmander. Restaurerades 1925. Utanför 
byggnaden mot S ligger en terrasserad trädgårdstäppa (fig. 11). 

På kyrkogårdens Ö del ligger intill muren ett b å r h u s nedsänkt under marknivån, 
uppfört i granit år 1934 enl. ritningar av ing. E. Sellergren. Nedgången utgöres av en 
trappa i S.- Ett förfallet benhus borttogs 1730. 1770 uppfördes ett bårhus av timmer. 
- I vrs. PROT. 1822 nämnas inga byggnader eller gravkor på kyrkogården. 

I NÖ hörnet av kyrkogården ligger en vitputsad ekonomibyggnad med tegeltak, 
uppförd 1916. - 1689 omtalas kyrkoladan, vilken enligt en karta från 1719 låg vid 
kyrkogårdens SÖ hörn (fig. 6). 

Ronneby församlings nuvarande begravningsplats ligger i Bredåkra (se s. 143). 
Omkr. 2 km SV om staden ligger en enskild begravningsplats, vackert planterad 

med tall, lind, poppel m. m. samt inhägnad av en terrassmur av gråsten. Ingång i Ö, 
med granitstolpar och järngrindar. I V ett begravningskapell av lockpanelat trä, målat i 
gråvitt med vita omfattningar, hörn och lister. Enkupigt tegeltak. Spetsbågiga blind
fönster. 1800-talsgotik. - Anläggningen, som tillkom på initiativ av häradshövdingen 
Johan Christer Lindblom, invigdes 18431 • Här äro jordade medlemmar ur familjerna 
Lindblom, Gadd och Berg.- Enskild begravningsplatsSom Djupadals gård för familjen 
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Fig. 10. Gamla prästgården från NV. Foto A. Tuulse 1957. 

Alter Pfarrhof von NW. The old rectory from N.W. 

Wrede. En rest sten med vapenplakett av brons o. inskr.: Friherre Gösta Wredes familje
grav. Framför stenen en låg granitsarkofag. 

KYRKOBYGGNADEN 

Kyrkan (fig. 11-18), som enligt en gammal tradition kallas för Helig kors kyrka, 2 BYGG

NADENSstår mitt på gamla kyrkogården. Dess läge på höjdplatån och dess dimensioner bidraga HUVUD
till, att den bildar en monumental och samlande punkt i stadssilhuetten (fig. 1). Bygg DELAR 

naden är uppförd av gråsten och tegel samt består av: a) långhus, som utgjorthuvud
delen av en romansk kärnkyrka från 1100-talets senare del; b) tvärarmar åt N och S, 
utgående från långhusets Ö del och tillkomna under 1200-talets första tredjedel; c) ett 
smalare och lägre, rakt avslutat k o r, vars V del tillhört den romanska kärnkyrkan, 
medan den Ö delen tillkommit under 1300-talets början; d) ett mäktigt V-torn och 
S tvärarmens strävpelare från medeltidens sista skede.- sakristian i N stammar 
från 1300-talets början, vapenhuset i S från 1770 och slutligen en värmekammare 
mellan sakristian och N tvärarmen från 1911. 

1 JoHAN CHRisTER LINDBLOM, f. 1767, t 1848. Expeditionssekreterare, häradshövding i Östra och 
Medelstads härader 1798. Om hans trädgård i Snäckebacken se W. KARLSON, Carl Fredrik Fallens resa 
i Blekinge 1825, i: Blekingeboken 1949, s. 72. 

2 Enl. CRONHOLM (s. 389) skulle en numera försvunnen kyrka i Ronneby ha varit helgad åt det He
liga korset. (s .6) Däremot nämnes i ett påvebrev från 1400 (s. 70) och på en numera omgjuten klocka 
(s. 129) S. Laurentius som den nuvarande kyrkans titelhelgon. 
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Långhus och korsarmar hava enkel skråkantad granitsockel, utom Ö hälften av 
N korsarmen där sockeln icke är synlig. Koret har normal skråkantad sockel endast å 
sin V del, medan å Ö delen sockeln består av krökta stenar, vilka tydligen från början 
ha tillhört en absid (fig. 23). I korets S och S korsarmens Ö sockel finns skarvar, vilka 
närmare kommer att behandlas i samband med kyrkans olika byggnadsperioder. Ytter
väggarna äro spritputsade, utom tornet och strävpelarna, där slätputs har använts. 
Samma ytbehandling ha blinderingarna på sakristians och korsets gavelrösten, där dess
utom vissa delar stå helt oputsade med tegelstenarna synliga. Ä ven fönster- och dörr
omfattningar äro oputsade. Den nuvarande ytbehandlingen härrör från en större repara
tion av exteriören 1930, då fasaderna renknackades och nyputsades. Tidigast omtalas 
ytterväggarnas vitputsning 1715 (RÄK.). 

FöNsTER Fönsteröppningarna härröra från olika byggnadsperioder. Sålunda finns på lång
husets S sida en numera igenmurad romansk fönsteröppning med gråstensomfattning 
(fig. 21, a på planen fig. 16). Dageröppningens H 135, B 28,5. Solbänk av gråsten. En 
liknande fönsteröppning finns i korets N mur, numera synlig endast från kyrkans inre 
(fig. 51, b på planen fig. 19). Även på båda korsarmarnas Ö mur finnas små rundbågiga 
fönsteröppningar, en på varje (fig. 17, 20, c och d på planen fig. 16). De ha tegelomfatt
ning och solbänkar av gråsten. Dageröppning 162 x 35. Korets två S-fönster äro stick
bågiga, det Ö av dessa har på yttersidan en bred spetsbågig omfattning, framtagen 1930. 
Även på korets Ö gavelsida finns en liknande tegelomfattning. Detta fönster igenmurades 
1586 (s. 53) till mer än halva höjden, sedan 1653 (RÄK.) helt igenmurat. Tegelomfatt
ningen framtogs 1930. På korsarmarnas gavlar åt S och N finnas breda, korgbågiga 
fönsteröppningar av senare härstamning. Ä ven långhusets N fönster med stickbågig 
avslutning är sekundärt, möjligen före 1844 (vrs.). Tornets stickbågiga fönsteröppningar 
åt V (fig. 13) vidgades 1832 (RÄK.); även två fönster åt N ha funnits redan från början, 
men vidgades 1842-43 (RÄK.). Alla de beskrivna fönsteröppningarna ha vitmålade 
bågar och karmar av trä. Korets N fönster har färgat glas i blyspröjsar, de två S fönstren 
ha glasmålningar, se s. 66. 

INGÅNGAR Kyrkans nuvarande huvudingång ligger i tornets V mur (fig. 22). Spetsbågig, med 
rödmålad, rätvinkligt femsprångig tegelomfattning. Dörren av svarttjärade furuplankor, 
med enkla gångjärn och nithuvuden. I dörröppningens inre smyg bomhål i S och N. 
Denna anordning, liksom hela portalöppningen är senmedeltida, tillkommen samtidigt 
med tornet (s. 36). Vindfång av gråmålat trä, 1800-talet. 

Kärnkyrkan har haft två ingångar, en åt S, en åt N. Av dessa är den S ännu i bruk 
och leder ut till ett litet vapenhus. Dess omfattning av granit är rundbågig (fig. 24, 26). 
Ett på konsoler vilande tympanonfält visar i mitten ett stavkors i lågrelief, inskrivet i 
en trepassbåge och flankerat av två heraldiska liljor i halvrunda fält, omramade av 
bandartade slingor. Om portalens datering, se nedan. Dörren av svartmålade furuplankor, 
beslagen med järnspikar med breda huvuden. Nyckelskylt från 1700-talet, enkel dörr
ring. Regel av järn, intet lås. -Långhusets N p ort al är numera på innersidan igensatt 
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Fig. 11. Exteriör från SÖ. Foto Atelje Olsson, Karlskrona, 1948. 


Die Kirche von SO. Exterior from S.E. 


med vitstrukna bräder. Portalens yttre sida (fig. 25) visar rundbågig omfattning av granit 
med osmyckad tympanonflisa. Omfattningens hörn är avfasat; nederst en sparad trekant, 
liksom ett hörnblad. Dörren från 1700-talet, svartmålad och försedd med järnbeslag. 
Innanför portalen står en lös dörr av furu och ek med spår av järnbeslag (fig. 27). Dörren 
har märken efter yx- och pikhugg, enligt traditionen härrörande från svenskarnas härj 
ningar den 4 sept. 1564 (s. 5). Dessutom bomärken och inskrifter, därav bl. a. >>H 1642•>. 
En beskrivning från 1830 omtalar, att dörren tidigare varit inlagd i bårhuset, men att 
den då var intagen i kyrkan och uppsatt bakom altaret. Där tillägges: >>Hugg efter sablar 
eller yxor synas deruti. Stadens Pastor, hvars namn man ej känner, blef mördad i kyrka
dörren 1564 d. 4. sept. kl. 8om morgonen». Dörrens H 221, B 135. Enligt mått och märken 
efter gångjärn att döma kunde dörren mycket väl ha tillhört den beskrivna N portalen. 

På S korsarmens S sida har funnits en tegelomfattad portal (fig. 28), numera igensatt. 
Omfattningen framtogs 1930. Tvåsprångig, med inre kanten avrundad, mellersta av
fasad. Tegelmått 25- 26 x 12 x 8-9. Tvärs över den igensatta portalöppningen ligger 

2-S0984Z 
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en inmurad ekbjälke. I S korsarmens Ö vägg finns en igensatt tegelomfattad öppning, 
framtagen 1930 (fig. 20). Strax S om denna öppning syns i murytan en tydlig brottyta; 
dessutom slutar sockeln vid brottytan, vilket allt tyder på, att här från början funnits en 
tillbyggnad. Denna fråga skall närmare analyseras nedan i samband med kyrkans olika 
byggnadsperioder. - Även i korets S mur finnes en igenmurad tegelportal (fig. 20), 
efter 1930 synlig utifrån som en nisch. Rundbågig, tvåsprångig. Tegelmått 24- 25 
x 12 x 8- 9. I öppningens inre smyg sitter en gångjärnshake ännu kvar nedtill. Omgi
vande murparti är byggt av tegel i munkförband med fina fogar och ej överputsat. Por
talen är icke organiskt sammankomponerad med sockeln och torde vara sekundär. Den 
måste ha igenmurats innan korets väggmålningar tillkomma under 1500-talets andra 
hälft (s. 58). 

YTTERTAK Yttertak täckt med tegel, flera gånger omlagt. Sålunda skaffades år 1725 3000 st 
tyska tegel till tak, år 1795 500 st. holländska takpannor (RÄK.). Även under 1800-talet 
upptaga RÄK. anskaffande av samma material. Den äldsta uppgiften om taket härrör 
från 1698, då >>spiror» uppsattes på kyrkans tak. I takstolskonstruktionen finns ingenting 
kvar från medeltiden. Takfoten ej synlig. Påmurning av tegel på koret, långhuset och 
korsarmarna visar, att takkonstruktionen har genomgått en ändring under senmedel
tiden. Denna påmurning, som på N korsarmens Ö sida bildar ett sågskift, är i övrigt ut
formad som en något framspringande list. 

I N TEmön Kyrkorummet (fig. 34- 37) präglas av sina vackert konstruerade ribbvalv med deko
rativa kalkmålningar (s. 53) och inte minst av ett rikt bestånd av träsnidarkonst i form 
av altaruppsats, predikstol och epitafier. Tack vare denna rika senrenässansdekor blir 
helhetsintrycket tämligen enhetligt, trots att kyrkorummet har tillkommit successivt 
under flera hundra år. Det hela bildar en rik källa för kännedom om sydskandinavisk 
borgarkultur, främst under de två första efterreformatoriska århundradena. 

Golvet i långhuset av plansten, i vilket äro inlagda gravstenar, i synnerhet i tvär
armarna. I bänkkvarteren trägolv. Korets golv av plansten, två steg högre än långhusets. 
Alla golv omlades och korets golv höj des 1911, då kyrkan genomgick en omfattande 
restaurering. - År 1758 (RÄK.) jämnades och höjdes golvet i kyrkan, varjämte under 
golvet befintliga gravar reparerades med tegel och ekvirke. - Alla kyrkans olika delar 
äro täckta av ribbvalv av tegel, närmare se nedan. 

ÄLDSTA Såsom ovan nämnts, återfinnas stora delar av den äldsta kyrkan i nuvarande långhus 
K Y RKAN samt i korets V del. Detta bekräftas dels av skarvar och fogar i murverket, dels av bygg

nadsmaterial och olika arkitektoniska detaljer. Sålunda finns en tydlig skarv mellan tor
nets och långhusets V mur. Att tvärarmarna äro senare tillbyggda framgår bäst av sockelns 
konstruktion. I V hörnet mellan N korsarmen och långhuset fortsätter långhusets sockel 
in i murverket minst 30 cm, medan korsarmens sockel slutar stumt. Detta visar att 
korsarmen är senare tillbyggd. Samma iakttagelse kan göras på S korsarmen, dock ej 
lika tydligt. Visserligen ha långhusets och korsarmarnas socklar samma profil och fas
ningen har samma mått (12 cm), men en viktig skillnad kan konstateras i fråga i bygg
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Fig. 12. Exteriör från SÖ. Foto 1958. 


Die Kirche von SO. Exterior from S.E. 


nadsmaterial: tvärarmarnas sockelfogar äro skolade med tegelbitar, vilket material 
icke förekommer i långhusets sockel. Det är sålunda samma förhållande som i fråga om 
ursprungliga fönster- och dörromfattningar: långhusets äldsta delar hava gråsten som 
byggnadsmaterial, medan korsarmarnas däremot äro av tegel. 

Vad kärnkyrkans koravslutning i Ö beträffar, så visa de ovan omtalade krökta sockel
stenarna entydigt, att koret från början har haft en absid. Detta romanska kor har 
varit avsevärt kortare än det nuvarande, vilket bl. a. kan utläsas av en skarv i S kormu
rens sockel och ett ursprungligt sockelparti å dess N mur, synligt i sakristian. I det sist
nämnda fallet slutar sockeln ca 50 cm V om ingången mellan sakristian och koret. På mot
svarande ställe på murens innersida mot koret synes en tydlig brottyta, vilket antyder, att 
där har funnits korkvadratens ursprungliga NÖ hörn. Av dessa märken att döma har det 
romanska koret haft kvadratisk grundplan till vilken en absid anslutits (fig. 123 A). Den 
äldsta Ronneby-kyrkan har sålunda varit en typisk representant för den normala skandi
naviska romanska kyrkoplanen, bestående av ett rektangulärt långhus med ett lägre 
och smalare kor, i öster avslutad med en absid. Byggnadstiden för denna kyrka, vars 
alla särskilt utformade byggnadsdelar, såsom portaler och fönsteromfattningar, synas 
varit av granit, torde ligga före den danska tegelåldern, d. v. s. åtminstone före 1192, 
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Fig. 13. Exteriör från SV. Foto 1958. 


Die Kirche von SW. Exterior from S.W. 


invigningsdatum för Gurulösa helt tegelbyggda kyrka i NÖ Skåne. Av kärnkyrkans två 
ännu bevarade portaler antyder den S med sitt dekorerade typmanonfält, att kyrkans 
tillkomst bör sättas så nära 1100-talets slutskede som möjligt. Dekorationen- bestående 
av kors och två heraldiska liljor i halvcirklar- är nämligen mycket grovt bearbetad och 
visar jämförd med Skånes stenskulptur under Carl stenmästares tid (1100-talets andra 
hälft)l en tydlig tillbakagång. Ej heller tål portalen jämförelse med portalerna i Jyllands 
romanska gråstenskyrkor, även om vissa allmänna beröringspunkter finnas. 2 Att kom
binera korset med liljor var under 1100-talet mycket omtyckt. Ikonografiskt sett kan 
det från början haft olika betydelse, men uppfattades under senromansk tid helt orna
mentalt.3 

Rörande kyrkorummets utseende under dess äldsta period finnas inga säkra håll

1 Jfr M. RYDBECK, Skånes stenmästare före 1200, Lund 1936, där det å fig. 201 avbildade s. k. Löde
rupsmonumentet visar skillnaden mellan tympanonfältet i Ronneby och Carl stenmästares konst. 

2 Jfr M. MACKEPRANG, Jydske Granitportaler, Kbhvn 1948, s. 271, tympanon från Grimstrup. 
3 E. JuNG, Germanische Götter und Helden in christlicher Zeit, Miinchen 1922, s. 324 f. 
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Fig. 14. Exteriör från N. Foto 1958. 

Die Kirche von N. Exterior from N. 

punkter. De nuvarande tegelvalven äro alla sekundära. Kärnkyrkan torde sålunda haft 
antingen öppen takstol eller plant innertak av trä. Några märken efter ursprunglig tak
konstruktion finnas ej bevarade. Man vet icke heller, hur många fönsteröppningar kärn
kyrkan ursprungligen hade, förutom de ännu bevarade fönstren i långhusets S och korets 
N mur (a och b på planen fig. 16). Eftersom N-fönster förekommer i koret, kan man antaga 
att liknande funnits även i långhuset, där troligen både S och N muren haft två fönster
öppningar, placerade mitt emot varandra. Även i korets S mur torde det ha funnits en 
fönsteröppning på nuvarande SV fönstrets plats. Det finns ett senare upptaget fönster 
även på det ställe, där långhusets NV fönsteröppning från början kan antagas ha suttit. 

Som andra perioden i kyrkans byggnadshistoria kan med stor säkerhet räknas kors- Kons

armarnas tillkomst. I detta lever ännu den romanska stilen kvar- sockeln nästan T;L:~~:~:s 
likadan som å kärnkyrkan, fönsteröppningarna smala och rundbågiga, och den nu igen-
satta portalen i S utpräglat romansk. Men omfattningarna äro av tegel och den igensatta 
muröppningen på S korsarmens Ö sida är redan svagt spetsbågig. Denna bågöppning har 
en stor betydelse för klargörande av korsarmarnas ursprungliga utseende. Att öppningen smo

icke har varit en portal, utan tillhört en särskild byggnadsdel vid korsarmens Ö sida, KAPELL 
framgår av följande iakttagelser. Sockeln å korsarmens Ö mur slutar tvärt 512 cm från S 
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F ig. 15. Längdsektion mot N, 1 : 300. Uppm. J. Söderberg 1942. 

Längsschnitt nach N. Longitudinal seetian to N. 
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10 O l 2 3 4 S 15 20 25 30M 


Fig. 17. Tvärsektioner mot Ö, 1 : 300. Uppm. J. Söderberg 1942. 


Querschnitte nach O. Transverse sections to E. 


hörnet. Muren är vid denna punkt mycket skrovlig med framskjutande stenar vilka 
antyda, att här funnits en anslutande mur, som senare nedbrutits (fig. 20). Vid gräv
ningsundersökning l 924 påträffade William Anderson här en ca 180 cm bred grund till 
en mur, lagd av gråsten av växlande storlek, utan murbruk. Grunden hade dragning mot 
NÖ, vilket emellertid kan bero på senare ingrepp i samband med nedläggande av ett 
kloakrör. - Även N korsarmen synes ha haft en utbyggnad på Ö sidan, vilket bl. a. be
kräftas av Ö-fönstrets osymmetriska placering. Denna mur är numera förbyggd med en 
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värmekammare och inom denna är muren över
dragen med ett tjockt cementlager. 1924 av
knackades' vissa partier av detta lager i sockel
höjd. Därvid framgick, att på ett avstånd av 
473 cm från N hörnet slutade sockeln tvärt även 
här, således på nästan samma avstånd från hör
net som å S korsarmen (differensen är endast 
39 cm). 

A v de framlagda iakttagelserna har William 
Anderson dragit den slutsatsen, att korsarmarna 
från början ha varit försedda med absidioler å Ö 
muren. Han jämför Ronneby kyrka med Bräkne
Hoby numera rivna kyrka (SvK, BL II, s. 6 f), 
där enligt en gammal grundplan liknande absidi
oler torde ha funnits.! Båda voro enl. Anderson 
möjligen inspirerade av den stora klosterkyrkan 
S. Bendt i Ringsted, vars Ö parti torde varit fär
digt omkr. 1170.2 

Även om denna hypotes är mycket bestickande, 
finnas vissa moment som talar mot absidiolerna. 
För det första kan man ställa sig frågan, varför 
absidiolerna icke voro placerade symmetriskt, på 
Ö-murarnas mitt, vilket brukar vara regel i ro
manska kyrkor med tvärarmar. I S. Bendts klos
terkyrka i Ringsted var systemet ett annat, med 
sammanlagt fyra kapellbyggnader på korsarmar
nas Ö sida. Även några rent tekniska detalj er 
tillåta icke rekonstruktionen av absidioler i Ron
neby. Sålunda finns brottytan på S korsarmens 
Ö sida endast S om den igenmurade öppningen, 
medan N om denna inga spår finns av en even
tuellt bortriven mur. Om absidiolen verkligen 
funnits, skulle den igenmurade portalen på korets 
S sida komma nästan helt ur funktion. A v formen 
och byggnadsmaterialet att döma, torde den om
talade korportalen m ed tämligen stor säkerhet 
härröra från samma tid som korsarmarna. En 

1 W. ANDERsoN, Den äldre kyrkliga konsten i Blekinge, 
Lund 1922, s. 10 f. 

2 DANMARKs KIRKER, Sore amt 1, s. 111, 121. 

SKAQ N / N G G- H. 

10 o l 2 3 4 5 lO M 
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Fig. 18. Tornet. Sektion mot V och plan 
av våningen 1 trappa upp, 1: 300. Uppm. 

J. Söderberg 1942. 

Schnitt des Turrus Section of tower to 
nach W und Grund W. and plan of upper 
riO des ersten Tnrm - floor. 

geschosses. 
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Fig. 19. Kyrkan från SV före 1770, enl. en teckning i L UB. 


Die Kirche von S\V vor 1770. Church from S.W. before 1770. 


nisch i korets N mur (e på planen fig. 16) visar, att även där tydligen har funnits en 
portal, precis mitt emot den S ingången. På grund av dessa ingångar och de nära koret 
i korsarmarnas Ö murar placerade öppningarna torde det närmast kunna antagas, att 
i vinklarna mellan kor och korsarmar funnits rektangulära sidokapell, förenade både 
med koret och korsarmarna medelst dörrar, resp. stora bågöppningar (fig. 123 B). 
Ett liknande system finns redan i Lunds domkyrka, där vardera transeptarmens Ö mur 
öppnar sig mot ett kapell, sammanbyggt med en sakristia.1 I Tyskland finnas många 
exempel på kyrkor med långsträckta sidokapen vid koret. Den viktigaste i vårt sam
manhang torde vara Ratzeburg, anlagd omkr. 1170.2 Men även i Königslutter, Hamers

1 E. CINTHIO, Lunds domkyrka under romansk tid, Lund & Bonn 1957, s. 52, 112 f. 
2 A. KAMPHAUSEN, Die Baudenkmäler der deutschen Kolonisation in Ostholstein und die Anfänge 

der nordeuropäischen Backsteinarchitektur, Neumlinster in Holstein 1938, s. 80 f. 
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Fig. 20. S korsarmens Ö vägg och korets sydportaL Foto A. Tuulse 1957. 

O Wand des S Kreuzarms und S Portal des E. wall of S. transept and S. door of chanccl. 
Cl1ores mit den vermauerten Öffnungen der ab- Cf. fig. 123:B 

gerissenen Seitenkapelle, vgl. Abb. 123: B. 

leben och Halberstadt förekommer en liknande planlösning, som tydligen har sitt ur
sprung i Hirsau (S. Peter o. Pauls kyrka).1 I Ronneby torde Lund ha varit närmaste före
bild; de ovan omnämnda tyska kyrkorna visa emellertid, att systemet varit tämligen 
omtyckt även under senromansk tid, d. v. s. under den tid, då Honneby kyrka tydligen 

1 Jfr G. BANDMANN, Uber Pastophorien und verwandte Nebenräume im mittelalterlichen Kirchenbau, 
i: Kunstgeschichtliche Studien fiir Hans Kauffmann, Berlin 1956, s. 19 f. 
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Fig. 21. Romansk fönsteröppning å långhusets Fig. 22. Västportalen. Foto 1958. 
S vägg vid a å fig. 16. Foto 1958. W Portal. West doorway. 

Romanische Fenster
öffnung in der S W and des 
Langhauses, bei a auf dem 

Grundril3 Abb. 16. 

Romanesque window
opening in S. wall of nave 

(at a in fig. 16). 

Fig. 23. Korets Ö sockel mot SV, bestående av stenar efter en borttagen absid. 
Foto A. Tuulse 1957. 

Der O Sockel des Chores gegen SW, zusam E. socle of chancel to S.W., composed of 
mengesetzt ans Steinen einer abgerissenen stones from a former late 12th cent. apse. 

Apsis vom Ende des 12.Jh. 



Fig. 24. Långhusets sydportaL S. 16. T. h . kalk Fig. 25. L å nghuset s nordportaL Foto Kindblom 
m ålningar från 1640-talet, s. 58. Foto 1958. 1918. 

S Portal des Langhauses. S. door of nave. Right: N Portal des Langhauses. N. doorway of nave. 
Rechts Malerei der 1640er tempera paintings from 

J ahre. 1640's. 

Fig. 26. Sydportalens tympanon. Foto A . Edle 1935. s. 20. 

Tympanon des S Portals. Tympanum of S. doorway. 
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.,_ - 4~. ... .,-..,_. -._. 

Fig. 27. Äldre dörr med huggmärken, framför länghusets 
nordportal. Foto A. Edle 1935. s. 17. 

Xltere Tiir vor dem N Portal Old door, showing damage 
des Langhauses, mit Hiebspu said to have been done by 
ren die vom Kriege 1564 Swedish soldiers during the 

herriihren sollen. •Blood Bath' of 1564. 

fick sina korsarmar. Teglet som byggnadsmaterial visar, att korsarmarna tillkommit 
något senare än kärnkyrkan, men fönster- och dörröppningarnas utpräglat romanska 
former tillåta icke en allt för sen datering. Förslagsvis kunna korsarmarna dateras till 
1200-talets första tredjedel. Deras tillkomst var säkerligen föranledd av Ronneby stads
samhälles ökande betydelse och växande invånareantaL Troligen ha även nya liturgiska 
krav spelat en viss roll. I sidakapellen funnos säkerligen altare, liksom även i själva kors
armarna (se s. 70). Hur tillbyggnaderna i övrigt voro gestaltade, vet man icke, ej heller 
finns några säkra belägg för tvärarmarnas ursprungliga innertak. De nuvarande valven 
äro sekundära. 
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Fig. 28. S korsarmens sydportaL Foto 1958. 

S Portal des S Kreuzarms. S. doorway of S. transept. 

Såsom byggnadsbeskrivningen ovan visat, är korets Ö del senare tillkommen. Därvid KORET 
FÖRLÄNGEShar man använt den rivna romanska korabsidens sockelstenar till den nya tillbyggnadens 

KYRKAN 
sockel (fig. 23). I övrigt är det gotiken som sätter sin prägel på det utvidgade koret, med VÄLVES 

en stor, spetsbågig fönsteröppning åt Ö (numera igensatt) och en liknande åt S. Gavel
röstet mot Ö pryddes med tvenne spetsbågiga fönsterblinderingar och därunder ett såg
skift (fig. 12). 

Korets interiör verkar helt gotisk (fig. 34). Rummet är stort och täckes av tegelkryss
valv uppdelat i två kvadratiska traveer. Valvribbor med klöverbladsgenomskärning. 
Valven vila direkt på murarna, utan sköldbågar eller konsoler. Tydligen ha valven till
kommit samtidigt med korets förlängning åt Ö, varvid man i den nybyggda delen gjort 
utsparningar för valvanfangen, medan i den äldre V delens hörn utrivningar gjorts för 
att få upplag för valvet. En stickbågig nisch i N väggen med omfattning av tegel visar, 
att man även i övrigt har gjort stora ingrepp i det gamla korets gråstensmurverk (fig. 
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Fig. 29. Långhusvinden mot Ö, med korskvadratens valvkupor i förgrunden. Foto 1930. 

Der Dachboden des Langhanses nach O mit den Ge- Nave attic to E., with apex of vaulting. 
wölbekappen des Kreuzquadrums im Vordergrund. 

48). I den nybyggda delens S mur har funnits en liknande nisch, numera igenmurad och 
markerad med en rits. En ritning från 1867 (fig. 47) visar, att nischen då ännu var öppen. 
Möjligen slopades de ovan beskrivna sidakapellen i samband med korets förlängning 
varvid även ingångar igensattes. I varje fall torde detta ha varit fallet på N sidan ty där 
uppfördes en sakristia samtidigt med korets förlängning. Det är sannolikt, att under 
samma byggnadsperiod även triumfbågen utvidgades, ty den är nedtill något ojämn och 
buktande. Vederlagen äro deformerade och överputsade, så att den ursprungliga list
profilen icke kan ses. 

Långhusets valv har ribbor med profil liknande korets. Även i övrigt stå dessa valv 
med sina mjukt utformade kappor mycket nära korets. Valven i långhuset äro emellertid 
åttadelade och vila på svagt spetsbågiga sköldbågar, väggpilastrar och klumpiga kon
soler (fig. 36). Liksom i koret har man även i långhuset företagit lagning och ommurning 
av kärnkyrkans väggar, vilket bäst kan iakttagas i S partiet, runt omkring den romanska 
portalen (fig. 38). Den där befintliga sköldbågen och påmurningen kring portalen äro 
helt utförda av tegel och torde hänga samman med långhusets välvning. Det ovan be
skrivna romanska fönstret (a på planen fig. 16) bibehölls dock, dess igenmurning torde 
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Fig. 30. Länghusvinden mot V. Foto 1930. 


Der Dachboden des Langhanses nach W. Nave attic to W. 


ha ägt rum först under en senare byggnadsperiod, då kyrkan fick ett vapenhus i S. Även 
de två romanska portalerna bibehöllos. 

Korsarmarnas arkadbågar mot långhuset följa sköldbågarna i dettas ö trave och 
kunna antagas ha fått sin nuvarande form i samband med långhusets välvning. Oregel
bundenheter i arkadbågarna antyda, att de från början haft ett annat utseende (möjligen 
lägre och trängre). Av korsarmarnas valv har det S samma konstruktion som långhusets, 
dock är kappornas antal sex (fig. 41). Även här ha ribborna klöverbladsformad profil, 
de vila i hörnen på skulpterade konsoler: i SÖ ett krönt kvinnohuvud, i SV ett mans
huvud, i NV ett djurhuvud samt i NÖ ett lejonhuvud (fig. 42-45). Konsolerna ha inga 
direkta motsvarigheter i södra Skandinavien. Deras för medeltiden ovanliga modellering 
torde bero på en ev. omarbetning under 1580-talet, då kyrkans interiör genomgick en 
omfattande renovering (s. 58). Ribborna och valvkappornas konstruktion tillåter anta
gandet, att valvet i S korsarmen är samtida med korets och långhusets valv. Stjärn
valvet i N korsarmen (fig. 46) tillhör däremot en betydligt senare byggnadsperiod (s. 42). 

Samtliga ovan framlagda iakttagelser synas visa, att man vid en viss tidpunkt före
tagit en omfattande modernisering av den romanska kyrkan: koret förlängdes åt Ö, sido
kapellen på korsarmarna avlägsnades och kyrkorummet fick sina nuvarande tegelvalv 

3-809842 
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med gotiska ribbor (fig. 123 C). Samtidigt vidgades triumfbågen och murbågarna mellan 
korsarmarna och långhuset, allt samverkade till att giva rummet en enhetlig prägel. 
För en datering av denna byggnadsverksamhet är valvkonstruktionen den säkraste 
utgångspunkten. Valven i koret, långhuset och S korsarmen kunna betraktas som ut
präglade alster av höggotiken i södra Skandinavien. De elegant utformade kapporna 
och ribborna med klöverbladsformad genomskärning visa tydligt, att utvecklingen här 
kommit längre än i de s. k. kolonettvalv, som spredo sig i Skåne under 1200-talets andra 
hälft med Lundavalven efter branden 1234 som förebild. Men å andra sidan ha Ronne
byvalven ännu helt genomgående ribbprofilering och höga hjässpartier, vilket torde 
ange 1300-talets andra fjärdedel som övre gräns till deras tillkomst. Närmast Ronneby
valven stå valven i Malmö Petrikyrkas tvärskepp som daterats till 1300-talets början,1 

vilket torde tidsfästa även Ronneby kyrkas gotisering. Detta skulle även stämma med 
en målad dekoration på Ronnebykorets murnisch (fig. 48), en stiliserad ranka i ung
gotisk stil. 

SAKRISTIA sakristian är byggd invid korets N mur, med vilken dess Ö mur ligger i förband, 
medan dess V-mur saknar förband med korets. Exteriören spritputsad utom gavelröstet 
åt N, som har fogstruken tegelfasad, avtrappad och med rik blindering, bestående av 
långsmala nischer med avtrappade avslutningar, en sågskiftsfris och en rundel (fig. 14). 
I V och Ö under takfoten en sågskiftslist av tegel; yttertak av tegel. 

Ingången från koret rundbågig, ensprångig, med små stickbågiga nischer på båda 
sidor i smygen (fig. 16). Målningsdekor kring omfattningen (se s. 50). Dörr av betsade 
ekbräder. En ingång i N muren, stickbågig, tillkom antagligen 1745 (RÄK.). Innerdörr 
av ekbräder med lås av smidesjärn från 1700-talet, ytterdörr av svartmålade bräder, 
utåt lagda i fiskbensmönster. En rundbågig fönsteröppning mot Ö är medeltida, dock 
senare något vidgad. Fönstret i N stickbågigt, troligen samtida med N dörren. I båda 
fönstren vitmålade karmar; järngaller. I N fönstret hänger en glasmålning, se nedan. 
Golv av tegel, inlagt l 944, då sakristians inre restaurerades under ledning av ark. R. 
Hjorth. I golvet några gravstenar (tig. 87). Rummet (fig. 49)täckesavetttegelkryssvalv 
med ribbor av klöverbladsformad genomskärning, liknande valvribborna i kor och lång
hus. Valvkonstruktionen i övrigt liknar exakt korvalvet, sköldbågar eller konsoler saknas, 
ribborna börja nästan nere vid golvet. Valv och väggar vitkalkade, senast vid restaure
ringen år l 944. I Ö väggens S del finns en stickbågig nisch (H 70, B 80) med en urgröpt 
kalkstensskiva i botten, säkerligen en piscina, fastän avloppshålet numera är igensatt. 
En annan nisch i Ö väggen (H 80, B 80) har troligen från början använts som deposi
tarium. I N väggen finnas bredvid varandra två n is cher av samma karaktär, den större 
140 H och 82 B,den mindre 40 H och 41 B. I V väggen ett stickbågigt väggskåp med 
enkla brunbetsade dörrar, de senare från 1944. Själva öppningen är äldre, och säges 
tidigareletttill ett arkivskåp, byggt 1824 (RÄK.).- Framför Ö fönstret står ett altare 

1 M. RYDBECK, Valvslagning och kalkmålningar i skånska kyrkor, Lund 1943, s. 173 f. 
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Fig. 31. S korsarmen och tornet från SÖ. Foto A. Tuulse 1957. 


S Kreuzarm und Turm von SO. S. transept and tower from S.E. 
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TORN 

v 


av murat tegel, täckt med en korstecknad 
altarskiva av kalksten (L 177, B l 03). Al
taret härrör från medeltiden och är såsom 
sådant en sällsynt företeelse, eftersom yt
terst få sakristi-altare finnas bevarade i 
Danmark och Sverige. 

sakristians ingång från koret och valv
konstruktionen antyder, att byggnaden 
har tillkommit samtidigt med kyrkans goti
sering under 1300-talets början Qfr s. 34). 
N gavelröstet härrör dock från tiden omkr. 
15001 och kan sålunda sammanställas med 
de omfattande moderniseringar, som före
togas vid kyrkan under medeltidens sista 
skede (s. 42). 

Vid långhusets V gavel är tillbyggt ett 
torn, (fig. 13, 18) vars skalmurverk har 
övervägande gråsten i kärnan, men skalet 
av tegel i munkförband (28 x 12-13 x 8- 9 
cm), helt vitslammat. Tornets Ö mur är 
byggd intill långhusets V gavel och har 
vilat på en avlastningsbåge (se fig. 15) 
ovanför tornvalvet (jfr Bunge och Rute 
kyrkor på Gotland, SvK Gotland II, s. 23, 
fig. 30, s. 42, fig. 57 m. fl.). Vid restaure
ringen 1911 är av säkerhetsskäl en armerad 
betongbalk horisontalt ingjuten för att 
upptaga tyngden av tornets Ö mur. I de 
fyra hörnen stödjes tornet av strävpelare 
av tegel med pulpettak, vilka nå upp till 

1 Jfr den s. k. Latinskolan i Ystad (N. G. SAND

BLAD, a.a., S. 192). 

Fig. 32. Yttre predikstol från SV. Foto 1958. 

Die AufJenkanzel in einem Outdoor pulpit from S.W. 
Strebepfeiler des Turms 

von SW. 

Fig. 33. Yttre predikstol mot N och V, 1 : 25. 
Uppm. A. Tuulse 1957. S. 41. N 

Die Aul:lenkanzel im Aufril:l Outdoor pulpit towards N. 
nach N und W. and W. 
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Fig. 34. Interiör av koret mot ö. Foto 1958. 


Das Innere des Chores nach O. Interior of chancel towards E. 


murarnas halva höjd. Den SÖ strävpelaren är utformad för att rymma en yttre predik
stol (se närmare s. 41). Tornmurarna upplivas å de tre fria sidorna av fyra spetsbågiga 
blinderingar, parvis ställda över varandra. Vardera nischen är indelad av tvenne 
mindre spetsbågar och däröver en rundel. De parvis ställda ljudgluggarna och övriga 
muröppningar i tornets övre delar äro stickbågigt avslutade. Svarttjärade luckor, till
komna 1842- 43 (RÄK.). Tornet täckes av sadeltak med gavlar åt S och N, utförda av 
korsvirke med snedställda strävor och tegelfyllning, antagligen från 1715 (RÄK.), då 
tornet reparerades och gavlarna försågos med nytt >>trävärcke>>. Yttertak av tegel. Vind
flöjlarna på gavelröstena bära årtalet 1820.- V-portalen, se s. 16. Uppgång till tornet 
genom en murtrappa med ingång på S yttersidan. Denna har stickbågig öppning och 
dörr av svarttjärade furuplankor. Denna anordning är sekundär och torde härröra från 
1700-talet. Från början nåddes torntrappan från en spetsbågig öppning i S tornmurens 
innersida, numera igensatt. V om den spår av en gångjärnshake. Om fönsteröppningarna 
i tornets bottenvåning se s. 16. 
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Fig. 35. Interiör mot Ö före restaureringen 1911. Foto Th. Wåhlin 1911. 

Kircheninneres nach O vm· der Restaurierung von 1911. Interior towards E. before restorations in 1911. 

Tornets bottenvåning bildar numera en del av kyrkorummet, förenad med detta 
medelst en bred, rundbågig öppning. Denna bågöppning härrör från 1850 (RÄK.), medan 
dessförinnan en lägre och smalare bågöppning fanns mellan långhus och tornkammare. 
Rummet täckes av ett åttadelat tegelvalv med halvstensribbor; det vilar på sköldbågar 
och murade hörnkonsoler av tegel. Valvet har blivit lagat i samband med övriga repara
tionsåtgärder under 1800-talets mitt. Valv och väggar överputsade, utom några spår 
av medeltida kalkmålningar på väggarna (se s. 52). 

Till tornets övre våningar kommer man genom en brant trappa inuti muren. Den är 
av tegel, och tar sin början vid den ovan beskrivna ingången i S muren. Trappgången är 
rundvälvd, går först i S muren, vänder därpå åt norr in i V väggen, där en stickbågig 
ingång för in till första tornvåningen ovanför valvet. Därovan vidtaga bjälklag (de 
nuvarande härröra från 1800-talet). Försvarsanordningar i tornet saknas, däremot 
torde det vara sannolikt, att tornets övre rum under medeltiden använts som magasin, 
ev. som refugium. 
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Fig. 36. Interiör mot ö efter restaureringen 1911. Foto Atelje Olsson, Karlskrona, 1948. 

Kircheninneres nach O nach der Restaurierung von 1911. Interior towards E. after restorations in 1911. 

Tornets blinderingar ha sina motsvarigheter bl. a. i kyrktornen i Åhus och Båstad. 
De torde kunna dateras till 1400-talets andra hälft. Angående tornets öden i nyare tid 
må följande dramatiska beskrivning i GRAVsTÄLLsBOKEN anföras: >>Anno 1696 den 17 
junij war ett förskräckeligit hårdt åskedunder och samma dag nedslog åskan på den 
södra sijdan på tornet uthi Ronneby, at spiran och flöcktom sönderslogs i mång stycken, 
åskan begynte at nederslå öffwerst på den södra sijdan på tornet, som sedan förfölgde 
tornet till tioeka muren tog wedh, och slog et håhl uthi muren allra öfwerst der tioeka 
muren begynnas så diupt som en alln, och sedan wijdare förföllgde tornet ända ned
förre, in uthi kyrckian, och slogh et håhl tuärt igenom uhrwärckzgålffwet på den södra 
sidan tätt inwedh wäggen, Wthföre, och sedan et annat håhl på uhrwärcksgålffwet på 
den wästra sijdan der han slog neder igen, så at åsken slog 2 håhl på uhrwärkz gålff den 
dagen, och avslog kaleken på bägge wäggarna der han gick up och neder på segerwärcket 
(s. 128), och icke gjorde större skade. Huarföre Herrans namn ware ewinnerligen låfwat, 
som bewarade sitt huus för skade den gång>>. -Samma år uppsattes tvenne nya vind
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Fig. 37. Interiör mot V. Foto A. Edle 1935. 


Kircheninneres nach W. Interior towards W. 
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Fig. 38. Långhusets S vägg. Foto 1958. 
S ·wand des Langhauses. S. wall of nave. 

flöjlar av koppar och tvenne vattenrännor av trä under Ö vattentaket. 1705 lagades 
tornet med bjälkar invändigt på alla sidor, utvändigt sammanskruvade med järnankare. 
Även 1751 och 1791 omtalas reparationsåtgärder i tornets inre och vid vrs. 1814 hade 
en ny kloc!>:stol uppsatts. Yttertak och gavlar se s. 37, urtavlor s. 128. 

Tornets SÖ strävpelare har på S sidan, ca 2,5 m över marken en stickbågig öppning YTTRE 

PRED!K(H 150, B 50) som leder in till en murtrappa (fig. 32-33). Trappgången är byggd av 
STOL 

tegel, övervälvd och har en ljusöppning åt V. Trappan avslutas överst med ett vilplan. 
Därifrån öppnar sig en utgång mot Ö, där ursprungligen funnits en altan el. dyl. En kon
solsten strax nedanför öppningen och märken i den närmaste delen av långhusets S 
mur visa tydligt platsen för denna anordning. I samma strävpelare finns nedanför mur
trappan en stor väggnisch åt Ö (H 90, B 60). Från denna nisch leder en mindre öppning 
genom strävpelaren åt V, där en mindre framspringande del av strävpelaren ansluter sig. 
I denna del av strävpelaren finns en stickbågig nisch vars botten ligger 11 O cm över marken 
och som har en liten stickbågig öppning åt V. Nischens vägg har på 85 cm höjd en 12 cm 
djup avsats. 

De beskrivna anordningarna synas vara ursprungliga och sålunda tillkomna samtidigt 
med tornet under 1400-talets andra hälft. Murtrappan och den därmed förbundna bal
konganordningen på långhusets S sida kan med tämligen stor sannolikhet tolkas som 
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Fig. 39. Långhusets ö del och N korsarmen mot N. Foto 1958. 

O Teil des Langhanses und der N Kreuzarm nach N. E. seetian of nave and N. transept towards N. 

yttre predistol, avsedd att användas för att tala till en på kyrkogården församlad större 
menighet, en anordning som bl. a. finns i strävpelarna vid S korsarmen i S. Hans i Oden
se.1 Om även den nedre nischen har varit avsedd till predikoplats, är däremot ovisst. Hos 
ELERS heter det: >>Uti en sida af Tornet är ett långt hållikt sådant, som man plägar sitta 
uti vid kyrkodörrar dock mycket större, hvarest man tycker aflats krämare fordom haft 
sitt rendevow>. Enligt ortstraditionen har pliktpallen haft sin plats i denna nisch. 

sENMEDEL- Såsom redan ovan sagts, härrör N korsarmens stjärnvalv från en betydligt senare tid 
REP~::Tio- än kyrkorummets övriga valv (fig. 46). Valvets stjärnmönster föranleder en datering 

NER till 1400-talets andra hälft. Eftersom S korsarmens, långhusets och korets valv ha till
kommit under 1300-talets början, är det knappast troligt, att N korsarmen skulle ha 
stått ovälvd under ca 150 år. Den enda förklaringen tycks vara, att N korsarmens ur
sprungliga valv antingen störtat in, eller också ansetts vara så fallfärdigt, att det måste 
ersättas med ett nytt under 1400-talets andra hälft, således under den tid, då man tro
ligen höll på med V-tornet. 

Att kyrkan verkligen under denna period och under tiden ända till 1500-talets början 
genomgick en reparation och försköning, visa bl. a. rester av senmedeltida kalkmålningar 

1 V. LoRENZEN, De Danske Klostres bygningshistorie VIII, Kbhvn 1927, s. 40, pl. IV. 
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Fig. 40. S korsarmen mot S. Foto 1958. 


S Kreuzarm nach S. S. transept towards S. 


Fig. 41. Valvet i S korsarmen mot S. Foto 1958. 


Das Gewölbe im S Kreuzarm nach S. S. transept vaulting towards S. 
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Fig. 42. Skulpterad konsol i S korsarmens SÖ Fig. 43. Skulpterad konsol i S korsarmens SV hörn. 
hörn. Foto 1958. S. 33. Foto 1958. 

Konsolplastik in der SO Schulptured braeket in Konsolplastik in der SW SchulpturedbracketinS.W. 
Ecke des S l{reuzarms. S.E. cm·ner of S. tran- Ecke des S Kreuzarms. corner of S. transept. 

sept. 

(s. 52), liksom även det ovan omtalade gavelröstet på sakristian (s. 36). Även de två 
kraftiga strävpelare som stödja S korsarmen (fig. 31) kunna sättas i samband med sen
medeltida reparationsåtgärder. Den Ö av dem prydes av sågskiftsfriser och fönster
artade blinderingar i nära liknande form som på tornet, den V har endast sågskiftsfriser 
som dekoration. Pelarna äro vitslammade, täckningen av tegel. Blinderingarnas form 
antyder, att pelarna sannolikt tillkommit i början av 1500-talet. Själva konstruktionen 
påminner om den kolossala strävpelare, som stödde tvärskeppets SÖ hörn vid Lunds 
domkyrka och som fullbordades före 1513 av den kände byggmästaren och bildhuggaren 
Adam van Diiren.l Likartade strävpelare finnas även i Åhus stadskyrka och i Vitaby 
kyrka, Skåne. strävpelarna i Ronneby förstärktes eller reparerades 1688, 1753, 1778 och 
1836. 

1 O. RYDBECK, Lunds domkyrkas byggnadshistoria, Lund 1923, s. 221. 
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Fig. 44. Skulpterad konsol i S korsarmens NV Fig. 45. Skulpterad konsol i S korsarmens NÖ hörn. 
hörn. Foto 1958. Foto 1958. 

Konsolplastik in der NW Sehulptured braeket in Konsolplastik in der NO Seulptured braeket in N.E. 
Eeke des S Kreuzarms. N.W. eorner of S. trau- Eeke des S Kreuzarms. e01·ner of S. transept. 

sept. 

VAPENHUSUtanför S långhusportalen är tillbyggt ett vapenhus av gråsten (fig. 13), spritputsat 
och med tegeltak. Mot S en stickbågig ingång med svartmålad trädörr, i röstet ett litet 
ovalt fönster. Innerväggarna äro slätputsade och vitkalkade, utom den N(~ långhusets 
S yttervägg), där Ö om portalen finns en ornamental kalkmålning (se s. 58). Vapenhu
sets Ö vägg döljer en del av kalkmålningen, vilken sålunda måste härröra från ett äldre 
va pen h u s, större än det nuvarande. Golvet består av kalkstensplattor samt gravstenar. 
Brutet innertak av brunmålat trä från 1911, dessförinnan har taket varit plant. - Enl. 
RÄK. uppfördes det nuvarande vapenhuset år 1770, då ett äldre vapenhus revs. Det 
sistnämnda torde ha tillkommit 1647 (RÄK.), då Christopher och Tord Murmästare få 
betalt >>for Wabenhussit at ferdig giöra med tagh og Mun>. En teckning före 1770 i LUB 
(fig. l 9) visar att denna byggnad var uppförd av korsvirke och betydligt större än det 
nuvarande vapenhuset (jfr. även kartan från 1719, fig. 6). 
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Fig. 46. Valvet i N korsarmen, mot N. Foto 1958. S. 42. 

Gewölbe in N Kreuzarm gegen N. Vaulting in N. transept, towards N. 


Fig. 47. Korets plan 1867, 1: 300. BST. 


ChorgrundrW 1867. Plan of chancel, 1867. 
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Fig. 48. Nisch i korets N vägg. Foto A. Edle 1935. S. 31. 

Nische in der N Wand des Chores. Niche in N. wall of chancel. 

Ett vapenhus av okänd ålder har funnits även utanför långhusets N-portal. Det 
omnämnes för första gången 1762. Detta s. k. lilla vapenhuset fanns kvar ännu 1845 
(RÄK.), då det lagades. 

År 1911 genomgick kyrkans inre en omfattande restaurering under ledning av arki RESTAU

tekten Theodor Wåhlin1 med Allan Norblad2 som konservator. Kyrkans kalkmålningar RERINGAR 

framknackades, golven omlades, ny altarring och ny predikstolstrappa tillkomma, de 

1 THEODOR WÅHLIN, arkitekt, f. 1864, t 1948. Praktiserande arkitekt i Malmö 1894-1910 och i 
Lund från 1910; under åren 1902-42 var han även domkyrkoarkitekt i Lund och från 1903 arkitekt 
vid ÖIÄ. Bland hans många restaureringar märkas S. Petri kyrka i Malmö, Ystads kloster och S. Maria 
kyrka i samma stad samt ett stort antal skånska landskyrkor. W:s egna byggnadsverk vittna om hans 
förtrogenhet med medeltida arkitekturformer (Valleberga kyrka, Annedalskyrkan i Göteborg, Gustafs
kyrkan i Köpenhamn, Kirsebergskapellet i Malmö. W. utgav i samband med sina restaureringar ett 
flertal skrifter. 

2 ALLAN NoRBLAD, konservator, dekorationsmålare, f. 1872, t 1921. Efter studier i Stockholm, 
Berlin och Miinchen var han 1898 99 anställd hos Agi Lindegren, då han bl. a. utförde dekorativa 
målningar i Karlshamns rådhus. Därefter ägnade han sig uteslutande åt restaureringsarbeten, bl. a. i 
S. Petri kyrka i Malmö och domkyrkan i Kalmar. Betydelsefull var hans konservering av S. Görans
gruppen i Stockholms Storkyrka. 
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Fig. 49. sakristians interiör mot Sö efter restaureringen 1944. Foto Atelje Olsson, Karlskrona, 1948. 

Inneres der Sakristei gegen SO nach der Restaurierung Interior of v estry towards S.E. after restorations in 
von 1944. 1944. 

viktigaste inventarierna konserverades. Värmeledning installerades. - 1930 restaurera
des kyrkans yttre, 1944 sakristians inre (ark. R. Hjorth). 

UPPVÄRM År 1768 (RÄK.) reparerades en kakelugn i sakristian, 1799 (rNv.) insattes därstädes en 
NING järnkamin. 1813 fick kyrkan en >>Spis>>, 1877 en större värmeapparat från Kockums 

mekaniska verkstad. 1911 installerades varmluftsanordning med värmekammare mellan 
N korsarmen och sakristian (spritputsad, med tegeltak). Sedan 1928 har kyrkan varm
vattenvärmeledning. 

KALKMÅLNINGAR 

Kyrkans kor och korsarmar ha en utomordentligt rik kalkmålningsdekor, huvud
sakligen bestående av dekorativa bladverk, blommor och kartuscher med inskriptioner. 
Dessutom enstaka figurala scener, vilka ur ikonografisk synpunkt intaga en särställ
ning bland sydskandinaviens kyrkomålningar. I långhuset (korskvadraten) är dekoren 
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Fig. 50. Schema över kalkmålningarna. 

Ikonographische ubersicht der Ausmalung. Layout of the tempera paintings. 


sparsam, bestående mest av rankor längs ribborna jämte några vapenbilder. Målningarna 
i korsarmarna och i långhuset överkalkades 1772 (utom två vapenbilder i korskvadratens 
östligaste valvkupor), i koret vitströkos endast väggarnas nedre del. Vid samma tillfäl
le målades bakom altaruppställningen och predikstolen draperier (>>tapeterna>>, eller 
>>guardinerna>>, fig. 35) av målaren Lundberg (RÄK.). Dessa avlägsnades 1911, då korets 
målningar rengjordes, och då korsarmarnas och långhusets målningar framknackades 
och konserverades av konservator Allan Norblad. - Målningarna härröra dels från sen
medeltiden, dels från renässanstiden. De sistnämnda överväga. A v de gotiska äro endast 
fragment bevarade. 

MEDELTIDA KALKMÅLNINGAR 

De medeltida målningarna härröra från två olika perioder. Till den första kan räknas dekoren kring 
bågen över en murnisch i korets N vägg (fig. 48) samt kring sakristians ingång. Den förstnämnda består 
av en stiliserad slinga av unggotisk karaktär samt en bård av treklöverblad, allt i grått och rött. Emellan 

4-80884 2 
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Fig. 51. Romansk fönsteröppning i korets N vägg. Kalkmålningarna frän 1580-talet. Foto 
A. Edle 1935. 

Romanische Fensteröffnung in der N W and des Romanesque window opening in N. wall of 
Chores. Malerei aus den 1580er Jahren. chancel. Tempera paintings from the 1580's. 
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Fig. 52. Petrus som påve. Senmedeltida kalkmålning på N korsarmens N vägg. Foto 
A. Edle 1935. S. 52. 

Petrus 	als Papst, spätmlttelalterliche Malerei Peter as Pope. Late medieval painting in N . 
an der N Wand des N Kreuzarms. wall of N. transept. 
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Fig. 53. S. Görans strid med draken. Senmedeltida kalkmålning på N korsarmens N vägg. 
Foto A. Edle 1935. 

St. Georgs Kampf mit dem Drachen, spätmittel St. George and the Dragon. Late medieval 
alterliche Malerei an der N W and, des N Kreuz painting on N. wall of N. transept. 

arms. 

dessa är bågen uppdelad med grå och röda fält. Dekoren kring sakristians portal består av treklöver
band med rödbruna konturer; dessutom rödbruna och grå streck. - Den utpräglade unggotiska karak
tären tillåter en datering av dessa målningar till tiden omkr. 1300 eller något senare. Detta skulle innebära, 
att målningarna i fråga ha tillkommit samtidigt med korets förlängning och kyrkans välvning (s. 34). 

Den andra gruppen av medeltida kalkmålningar består av följande fragmentariska figurscener 
(numren hänvisa till schemat fig. 50): 1. På N korsarmens N vägg Petrus framställd såsom påve (fig. 52), 
sittande på en tronstol, med en stor nyckel i höger och en bok i vänster hand. Blågrön livklädnad och 
rödbrun kåpa, på huvudet påvetiara. Nederst en inskrift i minuskler, numera mycket skadad. Endast 
orden >>petri ap(osto)li•> kunna urskiljas. Målningen stammar möjligen från 1400-talets mitt eller något 
senare. 

2. Under N korsarmens N-fönster synes en defekt scen: S. Görans strid med draken (fig. 53). Grön 
terräng, brun drake och häst, blekgrön bakgrund, strödd med röda stjärnor. Det hela begränsas av en 
rödbrun ram. Möjligen 1500-talets början. 

3. På N korsarmens ö vägg en fragmentarisk vapensköld i rött och grönt (synligt å fig. 68) samt ett 
konsekrationskors i brunrött. 1400-talet. 

4. I tornets bottenvåning mot S en röd ram kring den tillmurade trappingången; t. v. därom spår av 
en kvinnlig figur och av en fragmentarisk inskrift i svartmålade minuskler. Dessutom smärre fläckar 
av röd och grön färg. 

5. På tornrummets N vägg spår av en folkrik scen (möjligen Judaskyssen), därunder en draperad 
figur. Färger: rödbrunt, grått och svart. 
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Fig. 54. Korets Ö vägg under restaureringen. Foto A. Norblad 1911. 


O Wand des Chores während der Restaurierung. E. wall of chancel during restorations. 


RENÄSSANSMÅLNINGAR 

Såsom ovan antytts härrör kyrkans viktigaste målningsdekor från renässansens tide
varv. Dessa kalkmålningar äro inom sin epok de rikaste i hela södra Sverige. I synnerhet 
i koret och S korsarmen är dekorationen ovanligt rik. Den består av växtslingor, som 
utbreda sig med kraftiga blad och blommor över både väggar och valv. Mellan slingorna 
äro inlagda beslagsornament och kartuscher med bibelspråk samt figurframställningar 
framför allt i koret. Alla valvribbor smyckas av flikiga konturer, upplösta akantusrankar 
i grått och arabesker i rött och svart; i valvhjässorna sitta brunröda, rikt veckade rosor. 
I helhetsbilden dominerar gult, rödbrunt, grönt och svart. 

I koret fördela sig målningarna på följande sätt:- 6. På ett parti av den numera delvis igenmurade KORET 

Ö fönsternischen en kartusch med följande inskrift (fig. 54): DVRANDVS [SALVS] DE COENA DNI l VERBVM 

AVDIMVSIMOTVM SENTIMVS l MODVM NESCIMVS l PRESENTlAM CREDIMVS 1586 ( = Om Herrans måltid 
höra vi ordet, vi känna rörelse, veta icke sättet, men tro på Herrens närvaro. 1586). - 7.-8. På båda 
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sidor om kartuschen en basunblåsande ängel med språkband, t. v. >>Ere vare Gudh i hoyder», t. h. 
»Fred paa Jorden mennisken en god be[hag]». - 9. Nederst till vänster om kartuschen ett språkband 

med latinsk text. Nästan utplånad, endast namnet >>Augustinus>> kan läsas. - 10. Mitt på Ö valvkappan 
en omramad karlusch med bibelspråk på danska ur >>GALLA 3>>, >>EPHE 2>>, »ROMA 5>>. - 11. På N väggens 
ö del ett i rött och grått målat ramverk i beslagstil, avsett som omramning (>>skugga>>) till ett epitafium, 
dock icke till det, som nu sitter där (fig. 102). - 12. På N valvkappan en karlusch med bibelspråk på 
danska ur >>ISAI 43», >>IEREMI 3», >>EPHES 4>>, »MATTHEI 28>>. - 13. På S valvkappan kartusch med bibel
språk på d:;mska Ur »2 CORIN 5», »ROM 4>>, »l JOHAN 2». 

14. N väggens V del. över den spetsbågiga nischen framställes en riddare i full utrustning (fig. 55), 
med svärd och sköld. Enligt en inskrift överst är krigaren >>En Christen Ridder>>, och han är utrustad 
med >>Salighedz Helm>>, »Gudz harnisk>>, >>Sandh(e)ds belte>> och >>Troenes Skiold». Inskriften vid svärdet 
är utplånad. Han strider mot ett odjur (>>Werdens herer>>), framför odjuret en förförerska med korsglob 
på huvudet och penningpung i höger hand. T. v , om riddaren en svävande ängel, som kröner honom 
med >>Erenes Krone>>. överst t. h. om riddaren uppenbarar sig den Korsfäste i strålkrans med inskriften 
DEVS (upprepas även på grekiska). En stråle är riktad mot riddarens bröst. Nedanför ängeln står: >>PAu
Lvs ... Effese 6>>. Inskriften bekräftar att framställningen inspirerats av Pauli brev till E fesierna, 
kapitel 6, där det i vers 14 f. läses: >>Varen iklädda rättfärdighetens pansar och haven såsom skor på 
edra fötter den beredvillighet, som fridens evangelium giver. Och tagen alltid trons sköld, varmed I 
skolen kunna utsläcka den ondes alla brinnande pilar. Och låten giva eder frälsningens hjälm och Andens 
svärd, som är Guds ord>>. - 15. T. h. om riddaren ett fält med lång latinsk inskrift, numera nästan ut
plånad. 

16. På S väggen i korets 2:a trave ett målat epitafium med en Golgatascen och knäböjande donatorer 
i mitten. I fonden en kyrka (fig. 56). En inskrift därunder helt utplånad. - 17. På S väggens nedre del 
ett långsmalt horisontellt fält (H 115 cm, L 7 m) med en framställning av Dödsdansen (fig. 57). Uppställ
ningen följer traditioner från medeltiden, som med sådana målningar ville åskådliggöra människornas 
förgänglighet, oavsett stånd och ålder. Varje framställd människa har som >>danspartner>> en benrangels
man, och paren åtskiljes av små buskar med gröna blad. Målningen är i ö delen utplånad; troligen har 
där varit framställd en präst, som predikade om dödens triumf. Även i övrigt är målningen mycket 
hårt skadad . Urskiljbara äro följande figurer (räknat från V): a. Kvinna i mörk jacka och bonnett-lik
nande hu.vudbonad. - b. Man i svart hatt, rödbrun kappa och hosor, bärande en bila på höger axel. 
c. Kvinna i mörk jacka och vit krage, höjer gråtande vänster hand mot ansiktet. - d. Man i grön hatt 
med plym, gröna ärmar, brun kappa. Han bär ett svärd och håller i andra handen ett föremål som 
kanske kan tolkas som ett gevär. - e. Kvinna i lång svart mantel. - f. Fragment av en figur i svart 
dräkt. - g. Fragment av en figur i rödbrun kappa, höjande handen mot ansiktet. - h. Fragment av 
en figur i gul dräkt . - i. Fragment av en figur i gult och rödbrunt. - j. Kvinna i lång gul klänning 
och vit mantel. - k. Man med svart hatt och rödgul plym. Rocken randig (rött-svart-gult). Möjligen 
en krigare. övriga figurer helt utplånade. - Ovanför målningen några fragment av latinsk text, på 
målningens övre del en inskrift på danska, även denna fragmentariskt bibehållen. Färgerna äro rött, 
svart, grönt och gult. Dödsdansen konserverades 1941. - 18. På S kappan av korets V valv finnas i 
mitten bibelspråk på danska ur >>TOBI 4», »MALACHIE 4>>, »SIRAC 7» och >>IOHAN 4>>, flankerade av latinska 
inskrifter på språkband. - 19. På N kappan av korets V valv ett fält med bibelspråk på danska ur 
Psalm 103, 112 och 128. 

20. På V traveens ö valvkappa en målning med figurer och bibelspråk (fig. 59). Målningen är en sym
bolisk framställning av huru människan slites mellan goda och onda makter. I mitten ligger i ett nät en 
halvnaken man med förbundna ögon. Ovanför läses HOMO ( = människan). Vid hans hjärta slingrar en 
liten orm, en annan större orm slingrar kring ett äpple och biter i hans högra knä. Ovanför denna står 
skrivet PECCATVM ( = synden). En naken kvinna t. v. symboliserar köttet - CARo; hon drager mannen 
till sig med ett rep om hans liv. T. h. en annan kvinna med korsglob (maktens symbol) på huvudet, 
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Fig. 55. Den kristna riddaren. Kalkmålning från 1580-talet på korets N vägg. 

Foto 1958. S. 54. 


Der christliche Ritter, Malerei der 1580er The Christian Knight. Tempera painting of 

Jahre an der N Wand des Chores. the 1580's, on N. wall of chancel. 


penningpung i handen samt en järnbeslagen kista, en säck med slantar och en urna framför fötterna; 
bakom henne ett hus och ett skepp. Kvinnan symboliserar världen med dess håvor- MVNDVS- såsom 
det även står skrivet ovanför henne, och hon drager till sig mannen med ett rep bundet om hans vänstra 
hand. Nedanför kvinnans fötter står en öppen grav med en benrangelman - MORS - som drar män
niskan till sig med ett rep om hennes fot; likaså gör djävulen - DIABOLvs-vid målningens nedre kant, 
framställd mitt i helvetets lågor - INFERNVS. Frälsningen kommer ovanifrån, dit människan pekar 
med sin högra, fria hand. Strax ovanför handen uppenbarar sig Kristus med sitt kors, och som mål
ningens krön strålar överst en Jehovahsol, från vilken utgår ett flammande svärd. 
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Hela denna drastiska framställning är en illustration till ett antal bibelspråk, anbragta på tavlor 
inom målningen. Texterna äro följande (bokstäverna hänvisa till schemat fig. 58): - a. »SIRAC 12. Gud 
er sunden/ vred oc vii straff fe hende.•> - b. •>PSAL. 7. Gud er en retferdigf domere oc en Gud den/ der 
dagelige truer.»- c. mAv 32 PSAL 2 f Gudz brennende vrede.•> - d. »PSAL. 85. Hans hielp er met f alle 
de hannem f frochte•>. - e. •>TIMOT. 2. Der er en Gud, en Medeler imellem Gud oc Menniske, nemlig 
den Menniske f Jesus Christus, som sig selff haffuer giffued til en forlosning•>. - f. mosE 13. f Jeg vill 
frelse denne fra heluide f oc frie dennem fra doden. Do d jeg f wil ware dig en gifft, oc heluide jeg f wil ware 
dig en pestilentu. - g. >HSAI 55. f Laderos lede effter Herren meden f häd er ad finde. f EBRE 9 f Ty effter 
doden bebyndes huers sin dom•>. - h. »GENE 6. f Menniskens hierte er fuld f aff ondskab aff ungdom 
op». - i. >>ROM 7. f Vdi waart kiot er inted got.>> - j. >>SIRAC 42. f Sundens lon er Tifmelig oc evig forban/ 
delse .•> - k. >>ISAI 66. f Deres wor(m) skal inted do, og deres eld skal icke udsluckes, oc de skulle bliffue 
en gruelse for all kiodt». - l. >>SAPI 2. f Ondskab haffuer forblindet dennem, f ad de icke kiende Gudz 
dom.»- m . •>ISAI 38. f Derforre lader Herren dennem Bliffue bange f effter tmst».- n. >>EBREO 12. f 
Sunden henger os f ved oc gior os lade oc f tunge.•> - o. >>PSAL. 9 f O hure slet inted ere alle mennis-fker.» 
- p. >> GENE 3. f Menisken bliffuer til iord, der hand er kommen fra . f HOSE 13. f Gud straffer sunden 
iene den timelige dod, ved alle me-fnisker>>. - q.>>IOB 24. f Heluide tager bort alle de der syndelige so 
hede oc torke forterer sne.•> Nederst om målningen - på gördelbågen mellan trave I och II - står med 
rödbrunt: OMNIA SVNT. 

TRIUMF Triumfbågen: - 21. På N vederlagsytan ett runt avslutat fält med en bevingad kvinnofigur, krönt 
BÅGEN av lagerkrans och pekande med vänstra handen åt ö. överst en liten kartusch med numera nästan 

helt utplånad inskrift, >>SPES>> ( = Hoppet). - 22. På S vederlagsytan en liknande kvinnofigur med hop
knäppta händer, och blicken vänd åt ö . Inskriften utplånad, troligen har där stått FIDES ( = Tron). 
- 23. På triumfbågsmurens NV sida finnas spår av en tredje kvinnofigur, med inskrift CARITAS ( = Kär
leken), delvis skymd av predikstolen. - I övrigt är triumfbågens V sida dekorerad med slingor och 
kartuscher med delvis eller helt utplånade inskrifter, antagligen bibelspråk. 

LÅNG Långhusets ö trave:- 24. I NÖ valvkappan - Danska riksvapnet från konung Fredrik II:s tid 
HUSETS (fig. 60).1 - 25. I SÖ valvkappan - Mecklenburg-Schwerins vapen, åsyftande Fredrik II:s drottning
ö TRAVE 

Sofia av Mecklenburg-Schwerin (fig. 61). - 26. I S valvkappan - rektangulärt fält, ursprungligen 
avsett för två vapensköldar och initialer. Av vapnen är det högra (V) helt utplånat, av det vänstra (Ö) 
finns endast hjälmkrönet kvar, bestående av två horn belagda av ax (eller kvistar). Nederst initialer: 
B:M. 

BÅGEN Bågen mellan långhuset och S korsarmen (fig. 62- 63): 27. I en av två putti buren kartusch 
MELLAN ett rödbrunt fält med framställning av Kristi hjärta samt hans genomborrade händer och fötter. In
LÅNGHU

skrift på fältet: •>vulfnera chrisfti» ( = Kristi sår). Fältet är omgivet av lagerkrans. - 28. VapenkartuschBET OCH 
S KORSAR med kors, lans och isopstängel med svamp. Vid korsarmarna hänga gissel och ris. - 29. Vapenkartusch 

MEN med törnekrona. - 30. Karlusch med nästan helt utplånad inskrift. 

S KORS S korsarm en: - Valvhjässan fylles av tät slingornamenlik i rödbrunt i samtliga kappor, bildande 
ARMEN ett markerat, cirkelrunt mittparti i valvet (fig. 41). Detta omgives av inramade breda inskriftsfält , 

som tillsammans bilda en ljusare ring kring det mörkare hjässpartiet. Nedanför denna ring fyllas ku
pornas nedre delar och de med dem utan markerad gräns sammansmältande väggarna av kraftigt 
rankverk med druvklasar och blad i grönt och rödbrunt. Därunder avslutas dekorationen på Ö och S 
väggarna med ett ovanför bänkhöjd i rödbrunt målat rikt veckat draperi, som hänger i ringar, trädda 
på en stång (fig. 63). På S väggen ett bomärke och årtalet 1623, tillkomna samtidigt med draperiet. Det 
sistnämnda skär delvis över rankverket på väggarna och är sålunda senare målat än detta.- I valvkap
porna inramade fält med bibelspråk på danska, nämligen: - 31. »PSAL. 39. H • . • 14, RO 5». - 32. »PSAL. 

1 Jfr R. OnENCRANTS, Kungavapnen i Ronneby kyrka, i: Blekinge Läns Tidning 30/6 1945. 
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Fig. 56. Målat epitafium från 1580-talet på korets S vägg. Foto 1958. S. 54. 

Gemaltes Epitaph ans den 1580er Jahren Painted memorial tablet of the 1580's on 
an der S Wand des Chores. S. wall of chancel. 

116. GEN. 25. MAT. 9 F. ISAI 26. EBRE 13>>. - 33. »ROM. 8. JOHAN 2.'\, HOSE l». - 34. INSKRIFT l ovre 
fältet fragmentarisk, en kartusch (delvis på S väggen) med »JOHAN 6 och 17>>. - 35. >>ESAI 40>>. Nederst 
kartusch med >>ECCLE 2, PSAL. 14.>> - 36. »TESSAL. 4, APOCAL. 14, SAPIEN 3, ROMA 14». 

N korsarmen har inga figurala framställningar och inskrifter. Ribborna äro dekorerade på samma N KORS

sätt som i kyrkans övriga delar, men växtslingorna äro finare (fig. 46). Dessutom finns längs ribborna ARMEN 

och på sköldbågar schablonerad arabeskdekor; i denna uppträder även en klarröd färg. Valvkapporna 
äro omålade, på väggarna finnas endast de ovan beskrivna resterna av sengotiska målningar. 
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LÅNGHUsETs Länghusets V trave: - Dekorationen längs ribborna så som i övrigt, dock delvis med senbarocka 
v TRAVE slingor (fig. 38), troligen tillkomna i samband med v alvets reparation 1737 (R.~K.), då även en mälare 

fick betalt. Dessutom följande dekorationer: - 37. På S väggen en i rött och grått målad >>skugga>> 
kring ett epitafium (fig. 96). - 38. Ovanför S portalen en i grått målad gavelfronton m ed Krislus 
som världsdomare. 

TORN Tornrummet: - 39. På S väggen en i grått måladskuggram för ett nu icke m er befintligt epitafium; 
RUMMET därunder ett bomärke samt årtalet 1614. Bomärket är av samma typ , som bomärket på S korsarmens 

S vägg från är 1623. 

VAPEN V a p e n h u s e t: - 40. På långhusväggens yttersida, Ö om portalen finnas ornament och växtmotiv i 
HUSET svart konturteckning samt spår av rödbrun färg. Dessutom I H S (fig. 24). Såsom redan å s. 45 framhävts , 

torde denna dekor härröra frän det vapenhus, som uppfördes 1647 (det nuvarande vapenhusets före
gängare). 

MÅL- Målningarnas datering kan baseras på de i väggmålningarna förekommande årtalen 
NINGARNAS 
DATERING och vapnen samt på historiskt kända fakta från den aktuella tiden ävensom på stilkritisk 
ocH KONsT- analys. Årtalen (s. 53, 56, 58) ange perioden 1586- 1623 som målningarnas tillkomsttid; 
~~~TLoL~::; för vapenhusets del står 1647 som en tämligen säker utgångspunkt (jfr s. 45). Vidare 

antyda konung Fredrik Il:s och hans drottnings Sofia av Mecklenburg-Schwerin vapen, 
att kyrkan under denne konungs regeringstid (1559- 88) har genomgått en omfattande 
restaurering och försköning, vilket även framgår ur historiska dokument. Enligt ING

STAD (a. a., s. 48) utfärdades nämligen år 1575 tillstånd för borgmästare och råd i Ronne
by att tills vidare få uppbära kronans andel av kronationden i socknen >>til deres kirkes 
bygning>>. År 1582 fick samma myndighet på nytt tillstånd att tills vidare årligen upp
bära 50 daler av kronans tull och accis i staden för att återuppbygga kyrkan. Att i denna 
byggnadsverksamhet även ingick målningsdekoren i någon del av kyrkan, visar årtalet 
1586 på korets Ö vägg. Kartuschen, där det nämnda årtalet är placerat (fig. 54), har ett 
för tidpunkten karakteristiskt utseende och står nära de kartuscher med beslagsverk, 
som finnas såväl i korets som i S korsarmens målningsdekor. Dessa beslagsverk, liksom 
delvis även övriga dekorationsmotiv stå nära den konstriktning som vid 1500-talets 
mitt spred sig över hela Nordeuropa och vars främsta målsmän voro nederländarna 
Cornelis och Jacob Floris.1 Deras ornamentstick har säkerligen betytt mycket för Ron
nebymålaren, dock har han även varit påverkad av konstutvecklingen i mellersta och 
norra Tyskland (Virgil Solis, Heinrich Aldegrever). 2 Det dekorativa slingverket i Ronne
by har vuxit fram ur samma rötter som de senmedeltida rankorna, men slutresultatet 
har blivit en något överlastad dekor som mera hör hemma i profana byggnader än i 

1 CoRNELis FLORIS, nederländsk arkitekt och bildhuggare (1514- 75), skapare av den dekorations
stil, som efter honom kallas florisstiL Jfr P . JEssEN, Meister des Ornamentstichs l, Berlin 1921, Fig. 
100 f., 177 f . 

2 VmGIL SoLIS, tysk mälare och grafiker (1514- 62), representerade i Niirnberg den sista fasen i 
durerskolans utveckling. - HEINRICH ALDEGREVER, tysk målare, guldsmed och kopparstickare (1502
1560), hade sin verksamhet i Soest. Utbildad och påverkad av Diirer har A. skapat flera hundra 
kopparstick med motiv ur bibeln m . m. samt ornamentstick i renässansstil. 
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Fig. 57. Dödsdansen. Detalj av kalkmålning från 1580-talet på korets S vägg. Foto A. Edle 1935. S. 54 

Totentanz, Teil der Ansmalung aus den 1580er Jahren The Dance of Death. Detail of painting of the 1580's 
an der S Wand des Chores. on S. wall of chancel. 

kyrkor. Detta bevisas även av utvecklingen i södra Skandinavien, där endast några få 
kyrkor (Hallaröd i Skåne, Ronne på Bornholm, DANM. KIRK., Bornholm l, s. 48) kunna 
uppvisa samma riktning, dock icke helt jämförbar med Ronnebys målningar. Detsamma 
gäller målningarna i Rydhave slott i Danmark, daterade till tiden strax efter 1500
talets mitt.l ' 

Såsom redan antytts, uppvisar dekoren i koret och i S tvärarmen så pass stor likhet 
sinsemellan, att den med stor säkerhet kan dateras till samma period, d. v. s. till 1580
talet och tiden närmast därefter. Även rankorna längs ribborna i långhuset och i N kors
armen torde tillhöra samma tidsskede. Emellertid synas vissa delar av målningarna ha 
tillkommit före 1586. Detta framgår tydligt i Ö korfönstrets smyg, där en vackert målad 
arabeskdekor (fig. 54) sträcker sig inunder det ovan beskrivna murpartiet med årtalet 
1586. Arabeskdekoren har sålunda tillkommit före det nämnda året, möjligen redan 
strax efter 1575, då man började med kyrkans restaurering (se ovan). Vad däremot 
årtalen 1614 i tornkammaren och 1623 i S korsarmen beträffar, så kunna dessa ha till
kommit i samband med kompletteringar som företagits senare, i synnerhet i samband med 
de s. k. skuggramarna kring epitafierna. Att man även ännu senare företog komplette-

DANSKE SLOTTE OG HERREGAARDE, Ny Samling III (Randers, Aarhus m. m. Amter, red. av Arthur 
G. Hasso), Kbhvn 1946, s. 365 f. 

1 
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Fig. 58. Schema över målningen fig . 59. Ritning av J . Nömmik 1958. 

Schematische Öbersicht zur Malerei Abb. 59. Layout of paintings in fig. 59. 

ringar i målningsdekoren, visa de ovan beskrivna målningarna i vapenhuset från tiden 
efter 1647 (s. 58). 

De i koret förekommande figurala scenerna motsäga icke en datering till 1580-talet. 
Liksom fallet är med rankorna, framträder även här en viss frändskap med senmedeltida 
traditioner. Främst kommer detta till synes i Dödsdansen (nr 17), ett motiv som ju fick 
sin största spridning under medeltidens senare del, då den traditionella dödsdanskom
positionen utbildades.1 Målningen i Ronneby påminner i själva verket om sådana be
römda konstverk som Dödsdansen i Liibeck och i Reval från 1400-talets andra hälft, av 
vilka endast den sistnämnda numera finns kvar i original. Men i Ronneby är motivet 
ytterst förgrovat, visande utvecklingens sista skede, sådant det bl. a. förekommer i 
Mästerbykyrka (Go) (1600-talets förra hälft, SvK, Gotland III, s. 185). 

Valvmålningen (nr 20) med människan som slites mellan goda och onda makter, är 

1 P. STEPHAN KozÅKY, Geschichte der Totentänze 1-3, Budapest 1936 f; C. FEHRMAN, Diktaren 
och döden. Dödsbild och förgängelsetanke i litteraturen från antiken till 1700-talet, Sthlm 1952. 
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' Fig. 59. Människans frestelser. Kalkmålning från 1580-talet i korets V trave. Foto 1958. S. 54. 

Die Versuchungen des Menschen, Malerei der 1580er Mankind and Temptation. Tempera painting of the 
Jahre im W Joch des Chores. 1580's in W. bay of chancel. 

en målad predikan i samma stil, som så ofta förekommer under senmedeltiden. Åven 
figurstilen visar en viss släktskap med sengotiska målningar och har bl. a. sin motsva
righet i Hjärsås' kyrka (Sk). Det kan tänkas, att mästaren i Ronneby har arbetat efter 
äldre stick eller skisser. Den kristne riddaren (nr 14) däremot har främst av alla figurer 
kontakt med renässanstidens människoskildring. 

Den sistnämnda figuren torde ha ett visst intresse även ur ikonografisk synpunkt. Att 
motivet är inspirerat av Pauli ord, är redan ovan sagt. Här bör emellertid tilläggas, att 
Paulus i synnerhet var omtyckt av reformationstidens konstnärer och författare, vilka 
använde hans brev jämnt och ständigt i den stora striden mellan påven och Luther, 
mellan den gamla och den nya kyrkan överhuvudtaget. Måhända har man i Ronneby 
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Fig. 60. Danska riksvapnet från Fredrik II:s tid. Kalk
målning från 1580-talet i långhusets ö trave. Foto 1958. 

Das dänische Reichswappen The Danish national coat-of
aus der Zeit Friedrichs II., arms in the time of Fredrik Il. 

Malerei aus den 1580er .Jahren Tempera painting of the 
im O J och des Langhauses. 1580's in the E. bay of the nave. 

att göra även med en viss återspegling av tidens aktuella händelser. Kyrkan restaurera
des ju på 1580-talet som en följd av de härjningar som Erik XIV:s knektar åstadkommit 
i det s. k. Ronneby blodbad år 1564, en händelse, som satte djupa spår i samtidens sinne.1 

Genom ovan citerade åtgärder åren 1575 och 1582 i fråga om kronans tull och accis till 
förmån av kyrkans restaurering (s. 58) blev den danske konungen huvuddonator, vilket 
även åskådliggöres genom Danmarks vapen i långhusets valv (fig. 60). Vapnet i fråga är 

1 N. JAcoBssoN, En märklig samling järtecken af en luthersk östgötapräst, i: Julhälsningar till 
församlingarna från präster i Linköpings stift 1915, s. 116; A. VEJDE, Erik XIV och ödeläggelsen av 
Ronneby 1564, i: Seandia 1929, s. 54 f. 
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Fig. 61. Mecklenburg-Schwerins vapen, åsyftande Fredrik II:s 
drottning Sofia av Mecklenburg-Schwerin. Pendang till fig. 

60. Foto 1958. S. 56. 
Das Wappen von Mecklenburg The arms of Mecklenburg
Schwerin, der Gemahlin Fried Schwerin, Sophia of Mecklen
richs II., Sophia von Mecklen- burg-Schwerin, Queen of Fre

burg-Schwerin zugehörig, Ge drik II. Companion to fig. 60. 
genstlick zu Abb. 60. 

målat efter ett träsnitt, framställande ett s. k. salveguardevapen.l Dessa salveguarde
vapen trycktes i samband med utbrottet av det nordiska sjuårskriget i augusti 1563 och 
användes som skyddande fridstecken i de erövrade, resp. återerövrade gränsområdena. 
Fredrik II:s uppträdande framstod sålunda i Ronneby som en kristen riddares, i motsats 
till svenskarna, om vars blodbad dödsdansen på korets S sida måhända skall påminna 

1 N. L. RAsMussoN, Ett okänt danskt tryck frän 1560-talet och några likartade svenska tryck, i: 
Nordisk tidskrift för bok- och biblioteksväsen XXVII (1940), s. 149 f.; DENSAMME: Det danska salve 
guarde-trycket 1563 och andra liknande tryck, sammastädes XL (1953), s. 123 f. -En!. benäget med
delande av förste antikvarien fil. dr N. L. RAsMussoN. 
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Fig. 62. Bågen mellan långhuset och S korsarmen med kalkmålningar från 1580-talet. Foto A. Edle 1935. 

Der Bogen zwischen dem Langhans und dem S Kreuz- Arch between nave and S. transept, with tempera 
arm mit Malerei der 1580er Jahre. paintings of the 1580's. 

(jfr även epitafiet nr l, s. 100). Detta är en typisk tankegång under renässanstiden, och 
man förstår det kanske ännu mera med tanke på Ronnebys belägenhet mellan Sverige 
och Danmark. Det gällde att åt sig vinna en viktig handelsort med alla tänkbara medel. 
Att en sådan >>bildstrid>> icke var främmande för den konst- och litteraturintresserade 
Fredrik II, visa händelserna år 1578, då han under en belägring av Danzig lät anställa 
en >>gudlös comedi>> och sedan sätta bilder, som framställde påven och Johan III, på två 
fartyg1• 

GLASMÅLNINGAR 

I sakristians N fönster hänger löst en blyinfattad glasmålning, framställande Kristus 
på korset med de sörjande Maria och Johannes (fig. 64). Vid nedre kanten följande in
skrift: >>Till Fädernas Minne 1945 l Carl Johan Schlyter f. 29.1.1795. d. 26.12.1888 l Gust. 
Ragn. Schlyter. f. 24.10.1845 d. 7.10.1927. l R. O. O. S. f. 3.9.18901 Bj. R: son S. f. 26.4. 
1917. f Iv. R:son S. f. 7.6.1920>>. 2 Glasmålningen är utförd av Henning och Gustaf Ring

1 F. ÖDBERG, Om Anders Lorich, K. Johan III:s ständige legat i Polen, och hans tid (1569- 1584), 
Skara 1893, s. 57. - Närmare behandlas dessa frågor i A. TuuLsE, Gustav Vasas reformationstavlor, 
Malmö 1958, s. 43 f. 

2 De på glasmålningen upptagna personer äro ättlingar i rakt nedstigande led från borgmästaren 
HERMAN SCHLUTER (s. 108, not 1), nämligen: professorn i Lund CARL JOHAN SCHLYTER, rättslärd och ut
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Fig. 63. S korsarmen mot Sö. Foto A. Edle 1935. 


D er S Kreuzarm gegen SO. S. transept t owards S.E. 


5-309842 
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ström i Sthlm, med en 1300-talsmålning i Lye kyrka på Gotland som förlaga, och skänk
tes till kyrkan 1945 av medlemmar av familjen Schlyter. H 55,5 B 33. 

Korets S-fönster prydas med glasmålningar (fig. 65-66) efter kartonger av Erik Olson 
i Halmstad 1955, skänkta av en donator, som önskat vara okänd. I SÖ fönstret fram
ställas Maria medJesusbarnet samt Josef, flankerade av herdarna och heliga tre konungar. 
Nederst S. Egino och S. Knut, kring Heliga Korsets Kyrka i Ronneby, samtinskrifter: 
BISKOP j EGINO - BLEKING-j ES APOS-j TEL - DALBY - j LUND j 1060- 1072. - S:T 
KNUD j MARTYR t 1086 j DANMARKS KONUNG. -ERIK OLSON j PINX 1955 R. B. FEC. (= 
Ralph Bergholtz utförde) - I SV fönstret följande framställningar: lärjungarna i Get
semane; Maria med den döde Kristus; den uppståndne Kristus och de tre Mariorna. 
Korsfästelsen och pingstundret flankerade av S. Erik och Haquin Spegel (s. 126, not 2); 
dessutom följande inskrifter: s:T ERIK j MARTYR t 1160- SVERIGEs j KONUNG (tre kronor) 
- JAG ÄR DET LEVANDE j BRÖDET SOM HAR KOMMIT j NED FRÅN HIMMELEN- O. HURU. 
LJUVLIG. ÄR. j DIN. BONING. HERRE. j KÄR. DITT. TEMPEL. j OCH DIN KYRKA DÄR. j SIG 
MIN SJÄL. FÅR j STYRKA. OCH. MED. j DITT ORD. SIG. SPISA. j SAMT ALL DIN j GODHET 
PRISA j SV PS 207 - HAQUIN SPEGEL j FÖDD 1645 - PSALMDIKTARE j KYRKOHERDE 
I j RONNEBY 16 7 9 j ÄRKEBI-/SKOP l 711 j DÖD l 714. - Inskrifterna äro anbragta på 
röda, resp. blå fält, även i övrigt dominera dessa färger. 

INREDNING OCH LÖSA INVENTARIER 

ALTAR- Altare av murat och vitputsat tegel, med en nisch i Ö och en i S. Altarskivan består 
ANORDNING av en medeltida gravsten, se s. 90. I samband med nuvarande altaruppsatsens tillkomst 

1653 (s. 70) ombyggdes altaret av Carl Murmestere (RÄK.) och torde då ha fått sitt nu
varande utseende. - Altarring av brunbetsad ek med snidade ornament i pseudo
renässans, tillkommen 1911 en!. ritning av ark. Th. Wåhlin. Den tidigare altarringen av 
gjutjärn i nygotik, efter en av O. A. Mankell1 förfärdigad ritning 1867, förvaras numera 
i stadshuset. En ännu äldre altarring torde ha tillkommit 1688 (RÄK.) då en snickare 
betalas för >>det nya bygnad omkring Altaren». Denna altarring avlägsnades 1817 (vis.), 
då handelsmannen Bolin skänkte >>ett nytt altarskrank>>, som enligt en ritning från 1867 
hade svarvade balusterdockor. 

Altaruppsatsen (fig. 67) av skulpterat, målat och förgyllt trä är en rikt dekorerad 
arkitektonisk uppställning i tre våningar. En predella har troligen funnits, men avlägs
nades kanske vid uppsatsens placering på grund av valvets otillräckliga höjd. Tvenne 

givare av Sveriges gamla lagar; dennes son lektorn GusTAF RAGNAR ScHLYTER, Karlskrona, sonsonen 
överdirektören för Hantverksinstitutet i Sthlm RAGNAR OLoF OsKAR ScHLYTER (t 1954) samt dennes 
söner BJÖRN och IvAR. 

1 OTTO AuGusT MANKELL, arkitekt, tecknare, f. 1838, t 1885. Började sina studier vid Chalmerska 
slöjdskolan i Göteborg och genomgick 1858- 63 Konstakad. byggnadsskola. 1863 e. o. auskultant i 
ÖIÄ, sedan 1867lärare vid Konstakademien. M. är framför allt känd som en skicklig arkitekturtecknare. 
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Fig. 64. Glasmålning i sakristifönstret. Skänkt 1945 av medlemmar av 
familjen Schlyter. Foto 1958. S. 64. 

Glasmalerei im Sakristeifenster, 1945 Stained glass window in vestry. Pres
von Mitgliedern der Familie Sehlyter enled by members of the Schlyter 

gestiftet. family in 1945. 
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Fig. 65- 66. Glasmålningar i korets S-fönster av Erik Olson 1955. Foto 1958. S. 66. 

Glasmalerei in den S P enstern des Chores von Erik Stained. glass windows by Erik Olson, 1955, in S. of 
Olson 1955. chancel. 

av vinrankor omslingrade kolonner med attiska baser och korintiserande kapitäl inrama 
en på duk målad Nattvardsscen 145 x 145. Därunder på en list Nattvardens instiftelse
ord på danska. Detta centralparti flankeras av tvenne rikt skulpterade vingar med brosk
verk, vari äro inkomponerade två änglabarn med basuner samt tvenne stående figurer, 
av vilka den vänstra har en kalk, den högra en paten i handen. Överst ett förkroppat 
entablement med bibelspråk på danska samt änglabarn med Kristi pinoredskap. Över 
entablementet höjer sig andra våningen med en framställning av Korsfästelsen i relief i 
mitten. Denna flankeras t. v.av evangelisten Markus, t. h. av evangelisten Lukas, utförda 
i friskulptur med var sin symbol och bok i handen. Evangelisterna Mattheus och J o hannes 
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Fig. 67. Altaruppsats från 1652. Danskt arbete. Foto A. Edle 1935. 
s. 66. 

Altar von 1652, dänische Arbeit. Altar decorations, 1652, Danish work. 
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äro framställda sittande på entablementet. Dessutom broskverksvingar med en lager
krans i mitten, omramande ett änglaansikte. Nederst ett sv?-rt fält med följande inskrift: 
>>Denne Alteretaffel er l Bekgosted af Borgems: l Raad oc Manige Borjgerskab vdi Ronne
by oc j foraerit til Kirkens l Zirat. Anno 1652.>> Överst en list med bibelspråk på danska 
samt konsoler med skulpterade kerubhuvuden. Altaruppsatsens krönparti är halvcirkel
format, med Kristi uppståndelse i relief på mittfältet. Överst står på en konsol den åter
uppståndne Kristus med korsfana (vitt kors på röd botten), flankerad av fyra änglabarn 
med hans pinoredskap. Krönpartiet flankeras av två stående änglar, som peka mot den 
återuppståndne Kristus. - Altaruppsatsen sattes på sin plats 1653, varvid mindre 
kompletteringar utfördes av Contrafeyeren Jacob F lor (RÄK.). I samband med uppsatsens 
tillkomst igensattes korets Ö-fönster (s. 16). 

Ronneby kyrkas altaruppsats kan anses vara ett av de främsta alstren av brosk
verkstilens snidarekonst i södra Sverige. A v stilen att döma tycks mästaren haft en viss 
kontakt med konstutvecklingen i Nordtyskland, närmast då i Stralsund, med vilken 
stad Ronneby synes ha haft många förbindelser. 1 Bland Danmarks rika bestånd av altar
uppsatser från denna period stå arbeten av Peder Jensen Kolding och Anders Sörensen 
närmast Ronnebyuppsatsen. 2 - Svartbrunt, gult och guld äro uppsatsens huvudfärger. 
Den putsades och fernissades 1825 av målaren Berg (BESKR. 1830). Vid vrs. 1879 hade 
den åter renoverats. 1911 konserverades den av A. Norblad. 

SIDO Kyrkan har haft flera sidoaltaren. Sålunda bekräftar påven 1400 upprättandet av 
ALTAREN ett altare, som det tyska broderskapet har instiftat i S. Laurentius' kyrka i Ronneby. 3 

CRONHOLM (s. 389) anger, att >>Utom ordinära altaret är 2ne smärre, nu obrukbara>>. Ett 
av dessa har använts som s. k. mat-altare och var enl. uppgifter i GRAVSTÄLLSBOKEN 
att döma placerat SV om triumfbågen. Mataltaret tycks ha raserats åtminstone före 
1790, ty SJÖBORG skriver (Il, s. 249), att >>Då et gammalt mat-altare nedrefs fanns uti 
en hålighet i muren en råstig knif med mässingsskaft, en penna med stelnad blod uti, en 
trästicka och en liten benknota>>. 4 - I LuNDs STIFTS LANDEBOK5 omtalas 1569 bland 
kyrkans inkomster och jordar ett >>S. Erasmj altere y Kirckenm. Dessutom nämnas 
följande altaren: >>Sielle alteridtt, S. Andreae altere, wor Frwe Altere, S. Olaj altere, 

1 Närmare se W. ANDERSON, Ronneby och Stralsund, i: Ronneby-Posten 29/3 1930. 

2 CHR. A. JENSEN, Danmarks Snedkere og Billedsnidere i Tiden 1536-1660, Kbhvn 1911, s. 87f, 95. 

3 AcTA PONTIFICUM DANICA II, Kbhvn 1907, s. 118. 

• Matallare el. kakallare, var ett altare där barnsängskvinnorna brukade lägga de bröd- eller ostkakor 

de medförde vid sin kyrkotagning. Den 16 okt. 1720 förbjöd K. M:t, att altarmaten finge inbäras i 
kyrkan, men det stode allmogen fritt att bära altarmat till prästgården. För Ronnebys del säges det 
(sT. PROT.): >>Anno 1720 d. 8 Trinitatis inbars de sidste altarmaten in uthj Ronneby Kyrckia uthaf 
Lisa Mathises i Hasselstad och Kierstin Olofs i Möllenäs. Den 23 october inbars därpå altarmaten i 
präst- och klockaregårdem. - Om liknande altaren se M. ÅMARK, Kakaltaret i Överselö kyrka, i: Bidrag 
till Södermanlands äldre kulturhistoria XXVII (1934), s. 14 f. och SvK, Blekinge I, s. 21 (altare <tV trä 
för altarmat i Kristianopel). 

5 LuNDs STIFTS LANDEBOK, utg. av K. G. Ljunggren o. B. Ejder. Andra delen, Lund & Khvn 1952, 
s. 501 f. 
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Fig. 68. Triumfkrucifix från omkr. 1500. Foto Atelje Olsson, K arlskrona, 1948. 


Triumphkreuz um 1500, Passung erneuert. Rood, circa 1500. 


S. Anne Altere>>. Huruvida samtliga dessa ha legat i denna kyrka eller om något av dem 
inrymts i andra inom staden belägna kyrkliga byggnader, är svårt att avgöra. - Om 
altaret i sakristian, se s. 36. 

Triumfkrucifix av snidat trä (fig. 68), fötterna sammanhållana av en enda spik. KRuciFIX 

Blek karnation, förgyllt ländkläde, brunt hår och skägg, grön törnekrona. Brunmålat 



RONNEBY72 

KOR

SKRANK 


PREDIKSTOL 


kors med skulpterade evangelistsymboler på gröna plattor, omgivna av röda och vita 
lister. Övre korsarmen mycket kort, sannolikt med hänsyn till upphängningsplatsen. 
Omkr. 1500. H 300. - Krucifixet är numera uppställt på N korsarmens Ö vägg, men 
hängde ända till 1842 i triumfbågen. I väggen ovanför triumfbågen sitter mot V ännu 
en järnkrok för krucifixets upphängning kvar. BESKR. 1830 framhåller att krucifixet 
borde >>för dess rysliga utseende nedtagas>>, vilket även gjordes i samband med kyrkans 
reparation 1842-43 (RÄK.).l 

Vrs. 1770 upptager >>2 st. Catholsche Bilder» - möjligen medeltida träskulpturer. 
Finnas ej kvar. 

Krucifix av förgylld mässing på kors av punsad, delvis förgylld pläter på trästomme, 
besatt med röda och gröna stenar. 1700-talstyp. H 57. Köpt i Karlskrona hos konst
handl. Knut Fehr 1945, som har förvärvat det i Innsbruck. Står på sakristialtaret. 

Ett k o r s k r a n k har funnits, som skilt koret från långhuset. År 1759 beslutades att 
borttaga skranket, vars närmare utseende är okänt. Tillsammans med triumfkrucifixet, 
som ännu 1842 hängde i triumfbågen, representerade det tydligt en tradition från me
deltiden. 

Predikstol av skulpterad, målad och förgylld ek (fig. 69- 70), bestående av korg 
med underrede, ljudtak och trappa. Korgen är polygonal (fem sidor av en åttkant), med 
rikt skulpterad dekor på sidornas arkadfält omramande i dettas mitt inkomponerade 
små nischer, i vilka stå figurer i friskulptur. Från N räknat framställa dessa: Mattheus 
med ängel, Markus med lejon, Lukas med oxe, Johannes med örn, Paulus med svärd. 
Mellan fälten skulpterade hermkaryatider, symboliserande följande dygder (från N 
räknat): Kyskheten (Castitas) med fågel och palmkvistar, Kärleken (Caritas) med två 
små barn, Rättvisan (Justitia) med vågskål och svärd, Måttligheten (Temperantia) med 
kalk och kanna att blanda vatten i vinet, Styrkan (Fortitudo) med två kolonner, Vis
heten (Prudentia) med bok och palmkvist. Upptill och nedtill begränsas korgens bröst
ning av kraftiga listverk, med svarta fält och inskriptioner. På nedre listen läsas namnen 
på de i korgens fält avbildade evangelisterna jämte aposteln Paulus, på den övre listen 
läses nu följande inskrift: TUIS FACTUS SUM l INTELLIGENs l ID CIRCO ODI OMNEM VIAM 
MENDACII l PSAL. 119 AO 1653 (felrestaurerat som 1656!). Psalm 119 innehåller i Versio 
Vulgata ingen vers av denna ordalydelse, men dess vers 104 kan ju omskrivas såsom här 
skett, om man vid >>tuis>> underförstår >>verbis>>. Den lyder: >>A mandatis tuis intellexi: 
propterea odivi omnem viam iniquitatis>> (=Av dina befallningar får jag förstånd; där
för hatar jag alla lögnens vägar). Under denna inskrift lyckades arkitekt Th. Wåhlin 
vid kyrkans restaurering 1911 utleta en äldre inskrift med följande ordalydelse: DAV. 

1 Om krucifixet berättar GRAVsTÄLLsBOKEN bl. a. följande: »Anno 1706 den 19 maij war Oluf Olufson 
i Hultet blefwen afzinnig och inkom uthi wår kyrkia då en graf öpnades i wakenhuuset och nedbröt 
dhet stora Crusifixet som hänger emellan Kyrckian och Ch oret , som sedan bleff lagat och uphängt åhr 
1707; dhen eene armen war alldeles afslagen, tillijka medh några tår och fingrar>> . 1717 lagades kruci
fixet på nytt. 
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119 l LUCERNA PEDIBUS l MEIS VERBVM 

TVVM l ET LVMEN SEMITIS MEIS (=Ditt 
ord är mina fötters lykta och ett ljus 
på min stig, Psalm 119: 105). Vid sam
ma tillfälle kunde konstateras, att på 
predikstolens nedre list, där numera 
evangelistnamnen ha sin plats, från 
början har stått följande inskrift: sou 
DEO GLORIA l REGNA FIRMAT PIETAS1 l 
CHRISTIANVS REX DA (ORUM) l A[NNO) •. . 

SOLATIUM MEUM JES(us) (= Åt Gud allena 
äran. Fromhet styrker rikena. Christian 
danskarnas konung. År ... Jesus är min 
tröst). Vid nedre listen hänga kartusch
verk med änglahuvuden. Underredets 
hörn täckas av volutformade ribbor, vilka 
från början ha stått fria; brädpanelningen 
mellan dessa ribbor är sekundär och torde 
ha tillkommit i samband med predik
stolens målning 1653 (se nedan). På dessa 
bräder stå målade initialerna I. F. (= 
Jacob Flor) samt inristade bokstäverna 
JJSAB NSSRB. På korgens övre list ett 
bokbräde, på framsidan dekorerat med 
en rullverkskartusch och ett änglahuvud. 

Ljudtaket följer korgens grundplan 
samt är under kanterna dekorerat av 
genombrutna lambrequinartade orna
mentstycken. På svart fält på takets 
frisband finns följande inskrift: DOMINUS 

PROVIDEBIT.2 - FRIDERICUS. 3. D . G. DAN. 

- NORV. REX. SOPHIA AMALIA - D . G. 

DAN. NORV. R E GINA. - SPES MEA. DEUS 

(= Herren skall ha omsorgen. - Fredrik 
III av Guds nåde Damnarks och Norges 
konung [1648- 70], Sophia Amalia av 

1 Regna firmat pietas ( = Fromhed styrker 
Rigerne) - Kristian IV:s valspråk. 

2 Dominus providebit ( = Herren vil vaere mit. 
Forsyn) - Fredrik III:s valspråk. 

Fig. 69. Predikstol från 1640-talet, danskt arbete; 
målades 1653. Trappan 1911. Foto 1958. 

Kanzel aus den 1640er J ah Pulpit of the 1640'sDanish 
ren (Bemalun{l: 1653. Trep work, painted 1653. Steps 
pe 1911), dänische Arbeit. 1911. 



RONNEBY74 

Guds nåde, Danmarks och Norges drottning. - Mitt hopp står till Gud). Taklisten 
krönes av livligt konturerade gavelstycken, dekorerade med beslagverk och änglahuvu
den i runda fält. Mellan gavelstyckena stå postament med var sin skulpterad änglafigur 
hållande i handen ett attribut. Attributen äro från N räknat: en stav, som tydligen från 
början har burit en fana; - basun, samt på postamentets framsida en vapenkartusch 
med initialerna C H j H D; - palmkvist, samt på postamentets framsida en vapen
kartusch med bomärke och initialerna K Jl; - basun. Taket krönes av en Kristusbild 
bärande ett lamm och stående på ett världsklot med kors. skulpturen är placerad på ett 
volutformat ribbverk av samma stil som på korgens underrede. Under taket hänger 
en skulpterad duva. - Predikstolens trappa av brunbetsat trä tillkom 1911 enligt 
ritning av ark. Th. Wåhlin. Dessförinnan hade predikstolen sin trappa på S sidan, med 
räcke av svarvade balusterdockor. Denna trappa var icke ursprunglig, utan torde ha 
tillkommit omkr. 1760, då RÄK. upptaga utgifter för predikstolens flyttning. Från början 
har den antagligen haft sin plats vid triumfbågens S sida. 

Predikstolen är ett framstående prov på den danska träsnidarekonsten under senrenäs
sansen på Kristian IV:s tid, med målning från 1653 (se nedan). De ovan citerade, senare 
övermålade inskrifterna visa även, att predikstolen har tillkommit under denna konungs 
regeringstid, någon gång före 1647, då Michel Smid utförde mindre arbeten vid predik
stolens järnsmide (RÄK.). Genom sin typ och sina dekorationsdetaljer påminner Ronne
bypredikstolen om den predikstol som Statius Otto från Liineburg tillverkade år 1615 
till Mariakyrkan i Hälsingborg och som sedan bildade skola i Sydsverige. 2 Predikstolen 
i Ronneby målades 1653 av Jacob Flor från Ystad (RÄK.), då även de ovan cilerade in
skrifterna från Kristian IV:s tid överströks och de numera synliga inskrifterna tillkommo. 
Efter en renovering 1760 blev predikstolen ånyo målad 1766. Mindre reparationer 1790, 
1833 och 1879 (RÄK.) . Vid kyrkans renovering 1911 konserverades predikstolen av Allan 
Norblad samt försågs med ny trappa (se ovan). Nuvarande färger: förgyllda ornament 
mot mörkbrun och blågrön botten, dessutom rödbrunt och gult. 

BÄNKAR Kyrkan har sluten bänkinredning av omålad ek och furu. Dörrarna ha enkla, 
rektangulära, listomgivna speglar med svartmålade fält. I de östliga bänkarna äro dessa 
fält prydda med i grönt målade kransar, i övrigt finnas endast bänknumren och >>R. By>> 
samt på en del av fälten utnötta inskrifter. Dörrarna äro försedda med utskjutande 
gångjärn och lås. - Sitt nuvarande utseende fick bänkinredningen under åren 1759- 60, 
då snickaren Broman och smeden Carl Holm fingo betalt för ett omfattande arbete med 
bänkarna. I samband med dessa arbeten föreslogs bl. a. >>Om icke de stolparne wid stol

1 Initialerna CH/HD och Kl åsyfta möjligen CHATARINA HANSDOTTER och KRisTOFFER JAKOBssoN 
(s. 134). - Det enda man vet är, att Kristoffer J:s fru hette Karen Toresdotter, när sonen Tore döptes 
13/11 1655. Denna kan dock ha varit K :s andra hustru. I december 1648 förde Kristoffer dottern Elin 
till dopet men kyrkoboken nämner mot vanligheten icke moderns namn, om detta möjligen får tolkas 
så, att hon avlidit. - Uppgiften lämnad av folkbildningskonsulenten KARL ENGsTRÖM, Ronneby. 

2 M. RYDBECK, Renässansskulptur i Skåne. VHAA. Handlingar, Antikvariska studier IV (1950), s. 46 f. 
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dörarne, hwarpå allmogen pläga hänga 
sina hattar, för kyrkans prydnad och lik
hets erhållande måtte afskäras och deremot 
inwid wäggen göras en hylla 3 alnar ifrån 
gålfwet hög, hwarpå hattarna kunde läg
gas; detta bifalles utaf hela närwarande 
allmogen så wäl som kyrkorådet». Vid 
samma tillfälle >>föreställdes om icke de 
skrank, som äro bygde på stolerne, hwilka 
icke äro i wägen, utom på stora raderne, 
måge för kyrkans renhet och likhet skuld 
borttagas, hwilket sochnemännen samtel. 
påst0do, sägandes sig eljest willja ock ega 
samma frihet at bygga skrank på sina 
stolar, hwartill kyrkoherden will i wänlig
het söka at öfwertala dem som desse stolar 
ega>>. Denna äldre bänkinredning tillkom 
1636 (RÄK.) 

I SHM förvaras följande delar av en 
prästbänk från Ronneby kyrka (inv. nr 
23003: 73): Ryggstycke av omålad ek, or
nerat i plattskärningsteknik och med kon
solhuvuden under krönlisten, H 205; fram
stycke av samma material, med spegelin
delning samt äggstavslist vid övre kanten, 
H 125; gavelparti, bestående av två pilastrar, krönta av kluvna gavlar samt dekorerade 
i plattskärningsteknik, dörren med liknande dekor som ryggstycket ovan (fig. 71). 
Omålad ek. H 159. Hur denna prästbänk urspr. såg ut, visar en teckning av Mandel
gren från 1872 (fig. 72). Bänken hade sin plats i koret, N om altaret och togs bort 1877. 
Av stilen att döma torde den ha tillkommit under 1600-talets andra fjärdedel, möjligen 
samtidigt med den äldre bänkinredningen 1636 (se ovan). - Mandelgren har även utfört 
några skisser av en klockarebänk, som hade sin plats S om altaret, mitt emot präst
bänken, delvis placerad i en numera igensatt nisch (fig. 47). Den har varit av enklare 
beskaffenhet än prästbänken, utan ryggstycke, framsidan dekorerad med kvadratiska 
speglar samt ett gavelparti med liknande avslutning som prästbänken. Även denna bänk 
borttogs 1877. Möjligen härröra några ek- och furubräden i SHM (inv. nr 23004:35) 
från denna bänkanordning. Brädena i fråga ha delvis profilerade kanter och sakna dekor. 

Läktaren i V (fig. 37) uppbäres av 8 marmorerade kolonner med attiska baser och ORGEL
LÄKTAREförgyllda joniska kapitäl. Bröstningen gråmålad med förgyllda ramlister och tandsnitts

fris. Läktaren byggdes 1846 och utvidgades avsevärd mot Ö genom bröstningens fram-

Fig. 70. Detalj från predikstolens korg, fig. 69. 
Foto W. Anderson 1919. 

BrustungsfeJd vom Kan- D etail of pulpit smTound, 
zelkorb Abb. 69. fig. 69. 
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Fig. 71. Gavelparti av prästbänk från 1600-talets Fig. 72. Prästbänk från 1600-talets andra fjärde
andra fjärdedel (jfr fig . 72), numera i SHM. Foto del i kyrkans kor. Teckning av N. M. Mandelgren 

SHM. S. 75. 1872. 
Giebelstlick eines P a storen Door of pew for priest's Pastorengestiihl aus dem P ew for priest 's household, 
gestlihls aus dem zweiten household, seeond quarter zweiten Viert el des 17 .Jh. seeond quarter of 17th 

Viertel des 17. Jh. (vg!. of 17th cent. ( cf. fig. 72). im Chor der Kirche (vgl. cent., in chancel (cf. fig. 
Abb. 72). Now in Stat e Hist orical Abb. 71), Zeichnung von 71). Drawing executed in 

Museum. 1872. 1872. 

flyttande år 1937. -En läktare har funnits i N korsarmen - i >morra Bonde Choret» 
-men nedtogs 1734 (RÄK.). År 1814 föreslogs (sT. PROT.) att tvenne läktare, i N och S 
korsarmen, skulle byggas, vilket emellertid icke utfördes. 

Kyrkans nuvarande orgel, som har 38 stämmor, tre manualer och pedal, är byggd 
år 1937 av firman A. Mårtensson i Lund. Föregående orgel byggdes år 1893 av Åkerman 
& Lund, Stockholm. Or g e lfa s a d i gråvitt och guld med framspringande piptureller 

tillkom 1844 enl. ritningar C. G. Blom-Carlsson1 (fig. 73). Den har tillhört ett orgelverk 

CARL GusTAF BLOM-CARLSSON, arkitekt, f. 1799, t 1868. studerade vid Konstakademien 1811- 18, 
blev konduktör vid ÖIÄ 1818 och anställdes 1823 vid Sthlms bro- och hamnbyggnader. Professor vid 

l 
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Fig. 73. Orgelfasad, ritning av C. G. Blom-Carlsson 1844. BST. 

Orgelprospekt, Entwurf von C. G. Organ-front, drawing by C. G. Blom
Blom-Carlsson 1844. Carlsson, 1844. 

som byggdes 1843 av orgelbyggaren P. Jönsson, Hjortsberga. Orgelhuset utökades och 
fasaden ändrades något enligt ritningar av ark. R. Hjorth 1937.- Ett orgelverk omtalas 
1654 (INv.), reparerades 1690, likaså 1727 och 1740. Om detta saknas närmare uppgifter. 

Nummertavlor av trä, 11 st., rektangulära med svarta och förgyllda lister. Alla NUMMER

TAVLORlika i form, dock varierande i storlek. Fyra av tavlorna härröra från 1700-talet, en av 

Konstakademien 1841, arkitekt vid ÖIÄ 1844, intendent sammastädes 1862. Han framstod på 1840
talet som en av de främsta representanterna för senempiren inom svensk byggnadskonst. 
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dessa skänkt 1747 av sockensnickaren Oluf 
Broman (RÄK.). De övriga moderna, ut
förda i samma stil. 

Dopfunt av brons (fig. 74). Skålen kalk
formad med en kraftig vulst vid övre kan
ten samt därunder följande inskrift i två 
rader: ANNO DOMINI 1604 HEFT KNVT IVTE 

MIT SINER FRVWEN DISSE DOEPE GEGVEN 

IN DE EHRE GADES VN DER KARKEN TEO 

RENNEBI. Skålens H 60, D 54,5. Funten 
vilar på en smidd fotställning av järn med 
spiralböjda fötter samt tulpanliknande or
nament i mitten. Inskriften på skålen visar, 
att funten är av lågtysk härstamning. Om 
den ej kommit från Liibeck, torde den 
vara holsteinsk, förfärdigad av någon >>Gra
pengiesser», som gjutit köksgeråd, mortlar, 
mässings- och bronsstakar samt klockor.1 

Det har ej kunnat utrönas, vem givaren, 
Knut Jute, var. - År 1759 beslöts, att 
funten skulle >>flyttas up mitt emellan 
skranket och bärrekarna på qwinfolcks
raden, samt med en fot uphöjas, på det at 
församl. måtte si, hur döpelseacten förrättas 
och deraf till andagt bewekas.>> Smides

Fig. 74. Dopfunt av brons, nordtyskt arbete från järnsfoten torde stamma från denna tid
1604. Foto A. Edle 1935. punkt. 1830 heter det, att >>Funten står vid 

Taufe ans Bronze, nieder- Bronze font, N. German 
deutsche Arbeit von 1604. work, 1604. l-sta hvalfbågen midt emot predikstolen på 

s. sidan.>> Numera uppställd i koret. 2 

D o p f a t av malm, ligger på funten. Runt, o dekorerat. På brättet ingraverad inskrift 
(fig. 77): IESPER PEDERSON SKOV- 1638 - KARREN IESPERS SKOVS (s. 110, not l) samt 
bomärken och vapen (jfr epitafiet nr 7, s. 108). D 55,5. 

Dopskål av silver, rund odekorerad. Enl. stplr på nedre kanten utförd av P. E. 
Holmberg, Karlskrona 1821 (UPMARK, s. 436). Dessutom ingraverat >>År 1823>>. H 11,5 
D 23,5. 

Dopskål av tenn. Rund, med tre kulfötter (en saknas) samt handtag (ett avbrutet). 
På skålens yttersida en vågig ingraverad linje samt inskrift: >>Denna Döpelse Skåhl 

1 L. TYNELL, Bronsfuntar i Skåne och Blekinge, i: Äldre kyrklig konst i Skåne, Lund 1921, s. 197 f. 
2 En!. W. ANDERsoN har en dopfunt från 1200-talets senare hälft i Backaryd sannolikt ursprungligen 

tillhört Ronneby kyrka (SvK, Blekinge I, s. 369). 
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Fig. 75. Kalk av silver, skänkt 1659; cuppan om Fig. 76. Sockenbudskalk av silver från 1600
gjord 1818. Foto Atelje Olsson, Karlskrona, 1948. talet. Foto A. Edle 1935. S. 80. 

Kelch ans Silber, gestiftet Silver chalice, presented Krankenkelchans Silber Silver chalice for visita
1659, die Cuppa 1818 1659, cup reconstructed ans dem 17. J h. tion of the sick, made in 

umgearbeitet. 1818. the 1640's. 

Fig. 77. Vapnen och inskrifter på dopfat av malm, skänkt 1638. Foto 
1958. 

Wappen und Inschriften auf einer Tauf Coats-of-arms and inscriptions on 
schale ans Erz, gestiftet 1638. bronze christening bowl, presented 1638. 
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Förärades då högärewördige Probsten A= Jansonius1 war wid Ronaby FörSambling 
af Ereborne oc Konsterfarne /H.!:. Massman2 oc des kiera hustru, G. Alm 1750 d 20 
Decemb.>> Inga stplr. H 9, D 24. Renoverades 1812 och 1813, numera dep. i BM. 

NATTVARDs Kalk av silver, delvis förgylld (fig. 75). Foten sexpassformad och dekorerad med 
KÄRL ingraverade fruktguirlander, på noden punsade och drivna bucklor och ornament. På 

foten inskrift: loRAN SeRLEOTER 1659.3 På fotens kant en otydlig stämpel med initialer 
n B (?) inskrivna i en sköld. På cuppan Karlskronas stadsstämpel samt HoLMBERG 
(se ovan), troligen från 1818 (RÄK.), då cuppan omgjordes. H 23,5. - Tillhörande paten 
av förgyllt silver. På brättet ett graverat hjulkors samt inskrift loRAN SeRLEOTER 
(jfr kalken ovan), dessutom en otydlig stadsstämpel (möjligen dubbelörn?) samt lik
nande mästerstämpel som på kalkens fot. D 18,5. 

Oblatask av silver (fig. 78) med drivna och graverade frukter och blommor på locket 
och på sidorna. Rund, på 3 volutfötter. Ingraverad inskrift på lockets översida: ISAAC 
VON SCROTING CRATAHINA IORANS DAATTER. S. ANNO 1674.4 Inga stplr. H 7,5, D 13. 

Vinkannor av nysilver, ett par lika. Päronformade, med handtag, pip och lock. På 
locket Guds lamm med fana. På livet graverade kors, bok och palmkvistar, på locket 
törnekrona. Stplr i botten: 100 KT c. R. CARLSTRÖM N s. Antagligen omkr. 1900. H 37,5. 
- 1647 (sNv.) funnos 3 tennkannor, nu borta. 

Sockenbudstyg: - l. Kalk av silver, delvis förgylld (fig. 76). Foten sexpassformad 
och dekorerad med ingraverade naturalistiska blommor, noden ornerad med bucklor 
och stiliserade slingor. 1600-talet. Inga stplr. Möjligen identisk med den kalk, som en 
Mestar Hans fick betalt för 1651 (RÄK.) H 12. Tillhörande paten av silver, enkel. Inga 
stplr. D 9,5. Oblatask av silver, rund. Kring lockets kant ett band. Inga stplr. 1800
talet. H 2,8 D 4,5. - Förvaras jämte en vinflaska av glas i en enkel trälåda, överdragen 
med svart skinn, anskaffad 1837 (RÄK.). - 2. Av silver, bestående av kalk, paten och 
oblatask. Stplr av Wiwen Nilsson Lund, 1949. Vinflaska av glas. - 3. Kalk av nysilver 
med oblatgömma i foten, tillhörande paten av samma material. Stplr av C. A. Kjernås 

l ANDREAs JANssoNrus, f. 1695, kh. i Ronneby 1727, t 1755. 
2 FmEDR. MAssMAN ägde kvarnar i Ronneby, t 1799 el. 1800. Efter hans död sköttes kvarnarna 

några år av sonen Johan Fredric, t omkr. 1804. Se A. HAMMELIN, Kring Ronneby vattenfall, i: 
Blekingeboken 1950, s. 85 f. 

3 JoHAN ScHLtiTER tillhör icke borgmästaren Herman Schliiter d. ä:s närmaste efterkommande 
(s. 134). Möjligen hade en broder till Herman Schliiter d. ä. - rådmannen Henrik Schliiter, t 
1659 - också en son vid namn Johan, vilken kanske i samband med faderns sotsäng och dödöverlämnade 
nattvardskärlen ifråga till kyrkan. Han var dock i så fall vid den tiden bosatt på annan ort, eftersom 
ingen med namnet Johan Schliiter finnes upptagen i 1659 års mantalslängd för Ronneby. - Utredning 
av folkbildningskonsulent KARL ENGsTRÖM, Ronneby. 

4 !sAK voN SeROTING var handlande, först i Ronneby, sedan i Karlskrona, och ättling till en från 
Holland till Göteborg inflyttad köpman, som bl. a. blev rådman. !saks fader bosatte sig i Ronneby. 
- G. m. CATHARINA JoHANSDOTTER, dotter till Johan Hermansson Schliiter (s. 134) och Mar
gareta Hansdotter. Catharinas styvfar var borgmästare Jesper (Caspar) Skov (s. 110, not 1), med vilken 
modern gifte om sig. - Uppgifter lämnade av folkbildningskonsulent KARL ENGSTRÖM, Ronneby. 
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Fig. 78. Oblatask av silver, skänkt 1674. Foto 1958. 

Silberne Oblatendose, gestiftet Silver wafer-box, presented 
1674. 1674. 

6-809842 
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Eftr. (Göteborg 1913- 1939). Vinflaska av glas. Förvaras i träfodral, överdragen med 
svart tyg. - 4. Kalk och oblatask av nysilver, paten av silver, enl. stplr tillverkad av 
K. 	G. Markströms Guldsmedsab. Uppsala, 1953. 

Tratt av koppar, enkel. Upptages 1841 (rNv.). H 10, L 18,5. 
Brudkronor: - l. Av silver, delvis förgylld (fig. 79). Bred ring, dekorerad med 

pärritade ornament samt med röda, blå och gröna prydnadsstenar av glas; dessutom 7 
st. hängande i silver gjutna manshuvuden i profil (ett fattas, ett ersatt med ett hamrat 
silverhjärta). Från ringens övre kant utgå 7 st. höga och mellan dem lika många låga 
spetsar i genombrutet arbete. De högre spetsarna som hava var sin sten i mitten sam
manhållas av en ring av silvertråd. På ringen 7 st. örnar med utbredda vingar, gjutna 
av silver. Stplr: bokstaven H (delvis bortfilad)l, mästarstpl för Jöran Albin, Karlskrona 
(UPMARK, s. 420) samt Karlskronas stadsstpl. Kronan härrör från 1600-talet, men blev 
enl. RÄK. 1706 >>aff nyo arbetat» av guldsmedsåldermannen Jöran Albin i Karlskrona. 
Vid detta tillfälle har kronan tydligen kompletterats med nya ornament (örnar, hängande 
manshuvuden). Även 1825 renoverades kronan. H 11, D 18. Förvaras i ett läderfodral, 
tillkommet 1839 (RÄK.). - 2. Av silver, dekorerad med kläppar samt akvamariner och 
s. k. rosenstenar. Tillverkad av G. Olsson i Ronneby 1953 och skänkt samma år av kyrko
herde Richard Lindstam på hans 60-årsdag. 

Ljuskronor av malm eller mässing: - l. Med 12ljusarmar i två kransar, vilka sluta 
i nedre ändarna med manshuvuden. Staven krönt av dubbelörn, avslutad av en kula 
med inskr.: H s c K Ao 1614 samt två bomärken, det ena Schliiters. Kronan torde vara 
skänkt av Herman Schliiter och hans hustru Catarirra (s; 134). H 85. Hänger i S korsarmen 
- 2. Med 18 ljusarmar i två kransar. Armarna avslutas i nedre ändarna av manshuvud 
(fig. 80). Staven krönt av dubbelörn, nedtill avslutad av ett stiliserat lejonansikte med 
ring i gapet. Inskrift på stavens nedre del: CHRISTOFER HINDERIHSEN EBBE + CATRINA 
HANs D 1638, samt bomärke. H 110. Hänger i långhusets ö trave.- 3. Med 14ljusarmar 
i två kransar. Rikt profilerad stam, krönt av dubbelörn, avslutad av en stor kula. Re
flexblommor, musselformade droppskålar. Inskr. på kulan: zv GOTES EHREN VND DIESER 
KIRCHEN ZIRAT DISE. l KRONIOHAN VND MARIA hERHASEN V l LVBEK VOREHRET HAT ANO 
1672. H 84. Hänger i koret. - 4. Med 12 ljusarmar i två kransar. Reflexblommor, 
musselformade droppskålar. Rikt profilerad stam, avslutad av en kula. 1600-talstyp. 
Möjligen den, som köptes 1737 (RÄK.) och då hängde i koret. H ca 100. Hänger i N kors
armen. - 5. Med 5 ljusarmar i en krans. Kort profilerad stam, krönt av dubbelörn, av
slutad av en kula. Antagligen från tiden omkr. 1700. H 40. Hänger i vapenhuset. Kro
nan, som en tid funnits hos komminister C. Forstheim i Ringamåla, skall enligt uppgift 
hava tillhört Ronneby kyrka och skänktes tillbaka till kyrkan på 1950-talet. - 6. Med 
sex ljusarmar i en krans. Musselformade droppskålar, kort stav. 1700-talet? Antagligen 

1 Bokstaven H kan eventuellt tolkas som mäst arstämpeln för Kalmarguldsmeden Hans Olofsson 
Sturk (t 1705). Om honom se: M. HoFREN, Guldsmeden Hans Olofsson Sturk, i: Sancte Christophers 
Gilles Chroenica 1949, s. 19 f. 
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Fig. 79. Brudkrona av silver från 1600-talet, 1706 omgjord. F oto SHM 1949. 

Silberne Brautkrone ans dem 17. J h., 1706 umge- Silver b rida! crown, 17th cent., r econstructed 1706. 
arbeitet. 

identisk med en ljuskrona, som 1798 (INv) skänktes av ing. Wennersten och mjölnaren 
J. F. Massman (s. 80, not 2). H 36. Hänger i sakristian. - 7. Med sex armar i en krans, 
varje arm delad i tre grenar. Ovanligt stor kula med en mindre kula och ring nederst. 
1800-talet. H 175. Hänger i långhusets V trave. 

Lj usplåtar, två par av driven och förtent mässing (fig. 81). På mittfältet profana 
framställningar (bl. a. Diana), omramade av rik akantus och blommor. Nederst en stor 
maskaron. För två ljus vardera. Skänkta enl. INV. 1766 av handelsmannen Gothilander,1 

resp. överstelöjtnanten Sundin. 2 H 83. 

1 JoNAs GoTHILANDER, handlande i Ronneby med burskap i Karlskrona 1753. F. omkr. 1720, boupp
teckning dat. 2/1 1770. - G. m. PETRONELLA MARIA WICKENBERG, dotter till handlanden i Karlshamn 
Jonas W. och Maria Albin. 

2 Överstelöjnant MAGNus SuNDIN, f. 1698, t 1751. Son till borgmästaren i Malmö Zacharias S., 
nämnes bland Karl XII:s officerare, fick överstelöjtnants avsked 1750. Änkan härstammade tydligen 
från Ronnebysläkter, från vilka hon fick ärva kvarn, garveri och barkstamp; hon dog 1798. - Upp
gifter lämnade av folkbildningskonsulent KARL ENGSTRÖM, Ronneby. 
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Fig. 80. Ljuskrona av malm (nr 2), skänkt 1638. Foto Th. 

Wåhlin 1910. S. 82. 


Kronleuchter ans Erz, geschenkt Bronze candelabra, presented 
1638. 1638. 

Ljusarmar av malm: - l. För ett ljus, volutformad, avslutas nedåt av ett delfin
huvud. Inskr. på en sköld: 1607 CLAES KNEGENDORP, samt bomärke och monogram 
CMB. L 82. På N långhusväggen. - 2. För ett ljus, nästan lika föregående (fig. 82). Un
der ljusmanschetten är fästad en sköld med inskr. : CLAES KNEGENDORPH 1610 samt 
bomärke. L 58. På S långhusväggen.- 3. För ett ljus, med bandverk och renässansakan
tus, 8 st. lika. 1600-talstyp. L 45. Hänga i korsarmarna. - 4. För ett ljus, 4 st. lika, till
verkade med nr 3 som förebild. Moderna. 

Ljusarmar: - l. Av punsad mässing med naturalistiska blom- och fruktornament. 
Ett par lika. Skaftring, 8-kantig väggplatta. 1600-talets andra hälft. L 40. I församlings
hemmet. - 2. A v smidesjärn, med spiralvridet skaft, försett med fastnitade C-formiga 
ornament. 1600-talstyp. Dep. i BM. 

Ljusstakar av malm:- l. För ett ljus, ett par lika. Balusterformat skaft, stor rund 
fot; 1600-talstyp. H 47. - 2. För ett ljus, ett par lika. I form av en kannelerad pelare. 
Möjligen 1800-talets förra hälft. H 29. - 3. För ett ljus, ett par lika. Rikt profilerat 
skaft, droppskål och fot 6-kantiga, med bladornament. Ljusmanschetter av glas. H 26. 
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lika. H 25. Skänkta l 958 av samma givare 
som föreg. 

L j u s stakar av punsad och driven mäs
sing: - l. För l ljus, ett par. Vridet skaft, 
rikt dekorerat med blom- och bladmönster. 
Omkr. 1700. H 33. - 2. För l ljus, med 
vridet skaft. Modernt arbete, skänkt l 939 av 
kyrkvärden fröken Lisa Grönvall, Ronneby. 
H 52. 

L j u s stakar av tenn, ett par. Den ena 
söndrig, den andra har på nedre kantens 
innersida stplr: Sveasköld, Karlskronas stads
stpl, mästarinitialerna J A samt siffran 3. 
H 19,5. Möjligen de som skänktes 1798 (INV.) 
av Fru Ekholtz. 

Kandelabrar av malm, ett par, för 6ljus 
+ toppljus. Balusterformat skaft, reflexblom
mor. Inskrift på foten (lika på båda): SKÄNKT 
TILL RONNEBY KYRKA AF PROKURATOR H. J. 
TORP I KöPENHAMN TILL MINNE AF DEN 7 

NovEMBER 1871. H 62. 
Antependier:- l. Av röd sammet, kan

tat nedtill med guldgalon och silkesfrans av 
relativt sent datum (1800-talet). På mitten 
applicerade två delar av ett äldre antependium 
av blått siden, åttkantiga stycken med sköldar 
i silverbroderi (fig. 83). På högra skölden en 
fågel med en kvist (eller blad?) i näbbet samt 

Fig. 81. Ljusplåt av driven mässing, skänkt 
1766. Foto 1958. 

Blaker ans getriebenem Sconce, heaten brass,
Messing, geschenkt 1766. presented 1766. 

initialerna M C D; på vänstra skölden ett bo-

TEXTILIER 

Skänkta l 947 av kyrkvärden fröken Lisa 

Grönvall, Ronneby. - 4. För ett ljus, ett par 


märke, initialerna W S samt årtalet 1673. Initialerna åsyfta Wilhelm Schlyter och 
hans hustru Maria ClausDotterLockerwitz (s. 134). Restaurerades 1949. H 228.-2. Av 
svart sammet med silverornament. I mitten IHS och lagerkvistar, på kanterna silver
galoner. Köpt 1844 (RÄK.). - 3. Av linne med invävda silvertrådar. Broderier i guld, 
silver och flerfärgat silke: i mitten Maria med barnet, flankerad av knäböjande änglar 
och kolonner med palmblad. Tillverkat av firma Kyrkliga textilier i Lund och skänkt 
till kyrkan 1931 av telegrafkommissarien fröken Anna Bergengren, Ronneby.- 4. Av 
rött linne med IHS och små kors i guld. Tillverkat av Kyrkliga textilier i Lund, köpt 
l 942. - 5. A v grönt tyg, med broderier (geometriska motiv) i guld, silver och fler
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Fig. 82. Ljusarm av m alm från 1610 (nr 2). 

färgat silke. Skänkt av Honneby kyrkliga 
syförening 1955. 

A l t a r d u k av linne med knypplad spets. 
Komponerad av I-Iilda Starck-Lilienberg, 
arbetet utfört av Svensk Hemslöjds spets
skola 1912. 

Mä sshakar: - l. Av scharlakansröd 

sammet (fig. 84) kantad med guldgaloner; 

på framsidan ett silverspänne i filigranar

bete. På ryggen ett applicerat kors av våg

mönstrat guldband, med den Korsfäste i 

reliefbroderi av silver. Nederst årtalet 1673 

broderat med guldtråd. Krucifixet flan

keras av tvenne vapensköldar, broderade i 

guld och silver (fig. 85). Det vänstra vap

net bär en hjort i skölden och är krönt av 

två horn; överst spår av applicerade bok

stäver J C S (= Jacob Christophers, s. 

12, not 1). Det högra vapnet har sparre, 


Foto A. E dle 1935. S. 84. fågel och blomma i skölden och krönes av 

Leuchterarm ans Erz von Candie bracket, bronze, tre blommor; överst spår av applicerade


1610. 1610. 
bokstäver A V D (= Anna von Dorne). 
H 118 resp. 139. Henoverad 1950 av Li

braria. - 2-3. A v svart sammet, ett par lika. Kantade med silvergaloner, på fram
sidan J ehovahsol, på baksidan kors med törnekrona, allt i silver. Den ena köpt 1844 
(RÄK.). - 4. Av vit sidendamast. På framsidan sol med den helige andes duva, 
broderade i guld, silver och blått; på baksidan applicerat kors i guld. Modernt arbete. 
- 5-6. A v gul sidendamast. På framsidan J ehovahsol, broderad i guld, silver och 
flerfärgat silke. På ryggen applicerat kors med röd botten samt Kristi monogram i 
mitten; dessutom stiliserad dekor i guld. Skänkt på 1950-talet av Ronneby kyrkliga 
ungdomskrets, resp. köpt av församlingen. - 7. Av grönt tyg. På ryggen Kristus som 
den gode herden, broderi i guld och flerfärgat silke. Sign.: S W (= Signe Wahlgren) 
1954. Gåva av Ronneby kyrkliga ungdomskrets 1955. 

Stolorl, 4 st. (grönt, violett, rött och grågult) med enkla broderade kors som dekor. 
Tillkomna 1955. 

Stola, ett band, som urspr. haft praktisk användning såsom ett slags svetteduk, lat. orarium. På 
prästen lades stolan över nacken fram över skuldrorna, varifrån den antingen föll rakt ned eller kor
sades över bröstet, i vilket senare fall ändarna fästes vid bältet och nedföllo i sidorna. Se vidare A. 
BRANTING, Textil skrud i svenska kyrkor, Sthlm 1920, s. 80 f. 

1 



87 STADSKYRLAN 

Fig. 83. Vapensköldar på antependiet (nr 1), skänkt 1673. Foto 1958. S. 85. 


Wappenschildc auf dem Antependium von 1673. Crests on altar-cloth, presented 1 673. 


Kalkkläden:1 - l. Dubbel, ena sidan ursprungligen ljust laxröd taft, andra sidan 
blå dito, broderad med huvudsakligen schattersöm och plattsöm i mångfärgat silke, 
guld- och silvertråd (fig. 86). Det utomordentligt skickliga broderiet är sytt tvärs ige
nom båda lagren och har lika utseende på båda sidor. Mönstret består av sirliga blommor, 
delvis av kinesiserande art, som dels bilda en krans på mitten, dels forma buketter i 
hörnen och mitt på sidorna. I kransens mitt IHS och nedanför denna: >>MDWB A~ 
1727». I kanten en uddspets knypplad av vitt och rött silke samt guldtråd (1,4 cm bredd). 
Mått: 56 x 56 med spets. Förvaras inramad i sakristian. - 2. A v tunn, vit taft broderad i 
schattersöm med silke i flera färger. I mitten framställas kors med törnekrona och spik, 
lans och isopsstängel med svamp korslagda; från lansens spets droppar blod ned i en 
kalk, från svampen på isopsstängeln vattnet i en skål. Kring kanten blommor, blad 
och törnekvistar. Kantad med knypplad uddspets av guldlan och guldtråd, 2 cm bred. 
Foder av ljust rosa taft. Svenskt arbete omkr. 1800. Mått: 54 x 56 (med spets). - 3. Av 
vitt siden med silkebroderier, initialer L P R samt årtalet 1814. Fanns på 1920-talet, 
obefintlig 1942 och senare. Mått: 69,5 x 72. - 4. A v svart silkessammet. I mitten, inom 

1 Beskrivningar av kalkdukar nr 1- 4 äro utarbetade av fil. lic. ANNE MARIE F RANZEN. 
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Fig. 84. Mässhake av röd sammet (nr 1), skänkt 1673. 
Foto 1850. S. 86. 

MeLlgewand ans rotem Samt Cha suble, red samite, presen
von 1673. ted 1673. 

krans av paljetter, kors av silverband försett med törnekrans av silverpärlor. Längs 
kanten bård av paljetter, samlade i grupper på 4 st. En grov uddspets, knypplad av 
silverlan och tråd (3 cm bred), är monterad längs ytterkanten. Foder av ljusbrun taft 
med inskrift sydd i svart silke: >>d. 20 Maj 1852>>. Mått: 44x47 (utan spets).- 5. Av 
vitt linne med en broderad stjärna i mitten. Enkel. 1800-talet? - 6. Av svart sammet, 
med dekor i silver: i mitten törnekrona, i hörnen vinlöv och sädesax. Kantad med silver
frans. 1800-talet. - 7. Av violett sammet med broderat Guds lamm i mitten. Kring 
kanten fransar av silkestråd. Modernt arbete, gåva av Thekla Lindahl. - 8. A v grönt 
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Fig. 85. Vapensköldar på mässhaken fig. 84. Foto 1958. 


W appenschilde auf dem Mel3gewand Abb. 84. Coats-of-arms on chasuble, fig. 84. 


tyg, med geometriskt mönster broderat i guld och flerfärgat silke. Modernt arbete (jfr 
antependium nr 7). Skänkt 1955 av Ronneby kyrkliga syförening. 

H å v a r: - l. A v brun (urs pr. röd) sammet med silverbroderi, bestående av blomster
dekor samt J. G. P. : G. v. G./ 1726. Mässingsholk med en liten mässingsklocka, svarvat 
träskaft. Möjligen identisk med den håv, som omtalas i GRAVSTÄLLSBOKEN: )>Anno 1726, 
förste Juledag, förärade Konungens Sadelmakare Mäster Johan Georg Feffer uthi 
Stockholm till wår Kyrkia, Een Rö Sammitz Pung med gull Galoner och gullfranzar på, 
skafftet beslagit med Silfwer, samt een liten Silfverklåcka.)> Dep. i BM. - 2. A v svart 
sidendamast, med silvergaloner och silvertofs. Brunt svarvat skaft. 1800-talet. - 3. A v 
svart sammet med silverbroderier (blommönster) samt tofs av silver- och svart silkes
tråd. Försilvrad mässingsholk, svart svarvat skaft. 1800-talet. - 4. A v gulbrun siden
damast, ett par lika. Broderier (kors, Jehovahsol) i guld, rött och blått. Modernt arbete. 
Den ena skänkt av fru Lila Berg, Ronneby. 

A l t a r m a t t a, röd yllebotten med två längsgående och en tvärgående bård med 
vinranksmotiv i korsstygn. Komponerad av fru Signe Nilsson, Karlskrona, skänkt av 
Ronneby kyrkliga ungdomskrets. 
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FÖRSVUNNA Rörande kyrkans forna textilförråd ger rNv. 1647 en god översikt. Föl jande numera förkomna före
TEXTILIER mål upptagas: >> l Nye Messeserck med kniplinger foraerit Kircken aff Sallig Karinna Jessper Skough 

(s. 110, not 1). f 2 gamle Messesercker, den ene flicket. fl Ufuldkommen gammell Messeserck huaraff 
ehr tagen Stycker at flicke den flickede med. f l Nye Messehagell aff Brundt blommet flöiell, 1 haffuer 
it Kaars paa Ryggen, aff gylden Perle Stucken2 Aarbeid, dogh foruden . . . Billede, foraerit aff S:Mette 
Peder Madsens, med guld Perler om all Sömmen eller Eggen. f l gammeJ Messehagell aff grönt flöyell . f 
l Silckj Syed Förklede3 paa Kaleken i Perle Sticker wtanpaa. f l Förklede med Rött Silckj Syedt. / l 
Förklede med Sort Silckj Syedt. f l gammelt Alterklede aff lerrit' er noget Stöt. f l gammelt Klede aff 
Lerrit, Silckj Stucken i Billeder. f l grönt Smalt Stycke Tafft, till Brynnen5 paa Altarit . /1 Sort Stycke 
Flöyell, at h enge for till om Altarit om Söndagerne, med tryckte forgylte Bokstafine om breddene. /l 
Stucke flöyell, ehr Sort at leye hen for l Mark till Storre ligh, er nu flux Slätt och Slit. 6 f l Dreyelss 
h andklede hoss daaben 7 ehr breth och goth. f l h andklede ehr och goth, ehr aff lerit. f 3 P unge, den enne 
noget Sönder, ehr feste yderst paa kiepe at gaae med om Söndagen. f l Pungh aff gylden Stycke med 
guld knapeiss paa ehr paa en Kiepe at gaae med om Söndagerne som Ellias Slyther (s. 134) haffuer 
foraerrit till Kirchen.>> Flera i förteckningen angivna textilier torde härröra från medeltiden. 

GRAvsTENAR Gravstenar i kyrkan (nr hänvisa till schema fig. 87): - l. Av grå kalksten, ligger 
på altaret såsom altarskiva (fig. 88- 89). Inskrift kring kanten: ANNO D(o)M(INr) Mccc 

VIII(?) F (ER )IA SEXTA POST FESTUM PENTE COSTES O(BIIT) J(O)H(ANN)ES HOLEBEKE (= I 
Herrens år 1308 [?] den sjätte veckodagen efter pingst avled Johannes Holebeke). 8 I 
mitten en inristad sköld med ett bomärke. Fem konsekrationskors senare inhuggna, 
dock medeltida. Mått 212 x 116 - 2. Av rödaktig kalksten. I mitten ett åttkantigt fält 
med en numera nästan helt utnött inskrift i minuskler samt ett bomärke. Senmedeltida. 
Stenen låg 1872 inom altarringen, numera i N korsarmen. 219 x 158. 

3. A v grå kalksten, defekt. I mitten en renässanskartusch krönt av bevingad dödskalle. 
Inom kartuschen: KLAWES GERTSEN. Omkr. 1600? Mått 36x52. - 4. Av grå kalk
sten, halva stenen numera dold av ett skåp. Inskr. : 1614 DÖDE ••. l 1649 DOD MA .•• l 
DOTT • •• / HERME ... - Dessutom en inristad sköld med bomärke. - 5. A v rödaktig 
kalksten, med numera starkt utplånad latinsk inskrift (endast radernas avslutningsord 
kunna läsas, kompl. efter KLING): (PETRUS HAC MAT] IADES l (EST SITUS SUPTER j P ETRA l 
(TRAXIT ORTUM E ej IMBRIA l (RES SED HIC PRAEj TORIAS l (GESSIT USQUE ST] RENUUS l 
(SEMPER O B TEG j ENS BONOS l (MASCULE TER j RENS MALOS l (AUCTUS HINC PORT j ORII l 

1 Flöie/1 = sammet. 

2 stucken = broderat. 

3 Pärklede = duk som anbringas framför något; här i betydelsen av kalkkläde. 

4 Lerrit = lärft. 

5 Brynnen = brunet, smalt stycke tyg (i b årdform), som från altarbordets kant faller ned över ante

pendiet. 
6 Er nu flux Slätl och Slit = är nu snart fördärvat och utslitet. 
7 Dreyelss handklede !zoss daaben = drällshandkläde vid dopfunten. 
8 Om JoHANNEs HoLEBEKES härkomst finnas flera uppfattningar: antingen skulle Hålabäck i norra 

Blekinge vara hans ursprungsort, eller också Holbek i Danmark resp. någon av de tyska eller sönder
jylländska orterna med samma namn. Det senare tycks vara troligare. - Jfr R. OnENCRANTS - Vem var 
Johannes I-Iolebeke, i: Blekinge Läns Tidning 1/7 1946; K. ENGsTRÖM, När dog Johannes Holebeke?, i: 
Blekinge Läns Tidning 13/10 1951. 
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Fig. 86. Mittpartiet av kalkklädet av broderat siden (nr 1), 
skänkt 1727. Foto 1959. S. 87. 

Mittelstuck eines J(elchtuchs aus Central part of Chalice cloth. 
brodiertem S eidenstoff, geschenkt embroidEred silk, presented 1727. 

1727. 

[TRANSIGENDI PAR) TIBUS l [TALITER SE PRAESTI'r) IT l [HOC UTROQUE M) UNERE l [UT 

IN SUAS LAUDES T) R AHAT l [AESTIMANTEM SOBR) lE j [DÖDE DEN 3 JUNII ANNO) 1619 

(= Under denna sten vilar Petrus Matson, han härstammade från Jylland, men här 
var han praetor [fogde?], alltid duktig, ständigt värnande de goda, manligt förskräckande 
de onda. Därefter fick han desssutarn sysslan att driva in tullavgifter. Båda dessa tjänster 
skötte han så väl, att han tvingar även en nykter bedömare till lovprisande. Han dog 
den 3 juni år 1619). Mått 130 x 145.- 6. Av grå kalksten. Inskr.: HER VNDER HVILER 

SALIGE l MARGRETE HANS DATTER l DODE 9 NOVEMB: AN. 1620 l I SIT FEMTE AAR O l 
LAVRIS HANSON DODE 19 DECEMB AN. 161 9 l I SIT ANDET AAR l NIELS HANSON OC HANS l 
BRODER FODDIS OC l DODE 14 IVN AN 1617. Mått 195 X 115.- 7. Av rödaktig kalksten. 
Inskr.: IACOB swA(N)E 1626. ·Dessutom bomärke. Mått 135 x 81. - 8. Av grå kalksten. 
I hörnen rundlar med kerubhuvuden, inskr. kring kanten: HIR UNTER RUHEN DIE GE



92 RONNEBY 

1</ o 

Fig. 87. Gravstenskarta. A. Tuulse 1957. 


Lageplan der Grabsteine. Plan showing graves. 


BEINE DES ERBAREN IACOP ELERS1 DESSEN SEEL BEl GOT LEBET: l ENTSCHLIEF DEN 13 

MARTY ANO 1629. - På mittfältet en sekundärt inhuggen inskrift: DENNA GRAF OCH 4 
STEN l AR HORER MIG OCH MINA l ARFWINGAR TIL SOM l KIOPTES l AF KYRKAN 1744 
HELENA KOCK. Nederst ett ovalt fält med följande inskr. kring kanten: VT SEMINA SICCA 

vm ESCVNT (= såsom torra frön skjuta gröna skott). 2 I fältet initialerna 1. E./ B.S.D. 

samt ett monogram bildat av bokstäverna SET. Ovalen torde härröra från Jacob Elers 
begravning 1629. Mått 178 x 118.-9. Av grå kalksten. Inskr.: MATTHIAS l QVINNESSCHE 

j 16 29 jiHS j ... DEN ••• (A)PRILIS l ... SALIG NILS l ... SON HERRANOM l ... HANS j 

1 Släkten ELERS härstammar frän ön Femern. Jakob E. (t 1629) och Mathias E. (t 1652) voro 
handelsmän i Ronneby och förfäder till justitieborgmästare Johan Elers, s. 115. Den sistnämndes son 
JoHAN ELERS, f. 1730, t 1813, är känd som skald och topograf. Av stor betydelse är hans historisk
topografiska skildring >>Stockholm•> (1- 4, 1800- 1801) samt hans manuskriptsamling i KB. 

2 Citat ur PRUDENTIUS, Liber cathemerinon X:121. - Enl. benäget meddelande av prof. DAG NoR
BERG. 
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Fig. 88. Gravsten från 1308 över Johannes 
Holebeke, numera använd som altarskiva. 

Foto 1958. S. 90. 
Grabplatte von 1308 Grave-slab of Johan-

fur Johannes Hole- nes I-Iolebeke, 1308, 
beke, jetzt als Altar- now servingj as altar 

pla tte benutzt. top. 

SIAAL ••• Dessutom ett bomärke. Den fragmentariska texten torde vara sekundär. Mått 
135 X 81. - 10. Av rödgrå kalksten. På mittfältet inskrift: PIIS MANIBUS l DEFOSSAE 

CONIUGIS l CATHARINAE LAURENTIAE l MORTUAE l ANNO CHRI(STI) MDCXXXIV NATA f 
AERAT EX JOHANN! WILHEL-/MI CORVINO ••• MYSTAE IN RON- / NEBY (=Åt den här 
begravna hustrun Catharina Laurentias fromma själ, död 1634. Hon föddes av Johannes 
Wilhelmi Corvinus [Johan Vilhelmson Korp] ... i Ronneby). På nedre delen och kring 
kanten: MORTI FERUM ANIME THESAURUS. IN TE CHRISTE MORI RES ES OPTATA ROGANTIS 

+ 

Fig. 89. Gravsten fig. 88 en!. en teckning 
av Kling, 1740-talet. 

Die Grabplatte Abb. 88 Drawing of grave-slab 
nach einer Zeichnung in fig. 88. 

der 1740er J ahre. 
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VIVERE SED TECUM RES EST QUAE SUMMA ROGATUR (=Människosjälens skatt. Att få dö 

i dig Kristus, är den bedjandes önskan, men att få leva med dig är det högsta som man 
beder om). Mått 208 x 148. - 11. Av grå kalksten. Defekt. Inskr. (kompletterad efter 

KLING): HER UNDER DENNE STEN LIGGER BEGRAFVED HEDERLIG MAND H. JENS NIELSEN 
GRIS1 GUDS ORDS MEDTIENER I RÖNNEBYE SOM DÖDE AO 16 53 MED SIN KIERA HUSTRU 
MARENE JENS DAATTER SOM DÖDE 16 ... HVIS SIAELLE HVILE I JESU SKHIÖD. Stenen var 
synlig 1941, men är sedan 1957 dold av ett skåp. 202 x 134. - 12. A v rödaktig kalksten. 

Inskr.: HERVNDER HVILER SALIG OCH j WELACf(AD j ANDRES HAAGENSON j SKOMAGER 
SOM SALIG I HERHEN j HENSOF D 10 APR ILIS 1665 HVIS j SIELL ER I HERRENS GIEMME HVOR 
l INGEN PINE RORER DF.N. Mått 173 x 139. - 13. A v grå kalksten, med rundlar i hörnen, 
innehållande överst rosetter, nederst t. h. dödskalle (det nedre vänstra hörnet avslaget) . 
I mitten ett försänkt fält, omgivet av lagerkrans. I fältet en inristad sköld med initialerna 

N T l K A D samt årtalet 16 7 4. - Vid nedre vänstra hörnet inmurat ett gravstensfrag
ment med inskr.: ANNO ... j oc FOR l CHRI l FRIED. Gravstenens mått 145 x 118. - 14. 
Av rödaktig kalksten, fragment. Inskr. MATHIAs sKou 1696. Mått 180 x 100. - 15. Av 
grå kalksten, i hörnen rundlar med evangelistsymbolerna, överst den återuppståndne 

Kristus, allt i relief. På mittfältet inskrift: H. JOHANN FERBER2 APOTHECKER IN (KARLS]
KRONA GEHÖRT . .. 2: STEINE UND (BEGRÄB]NIS BIS AUF AL (LE] [zu]KUNFTIGE E(RBEN] 
ANNO 16 98 DEN .. . - Dessutom bomärke. Mått 216 x 75. - 16. Av rödaktig kalksten, 
fragment. Inkr.: [JoH]ANNES ... FERBER [A]NNO 1698. Mått 62x73. 

17. Av rödaktig kalksten, defekt. I övre hörnen rundlar, i nedre timglas och död
skalle. I mitten kartusch med utnött inskrift, endast WOLFGANG scH ... STE ... kan 
läsas. 1600-talet. Mått 158 x 78. - 18. Av rödaktig kalksten. Stenens högra hälft döljes 

av bänkinredning. Inskr. på den synliga delen: DIR DEN ... l ERLIG oc ... l MIG REL ... 
j SOM DO ... lOBER AN . . . j EL GVD ... 1600-talet? Mått 132 X 35. - 19. Rödaktig 
kalksten. Utplånad äldre inskr. (1600-talet) samt senare: DENNE STE[N] HÖRER ... 

HENR(ICH] ... LTER SON ... [oc]H ARFINGAR . . . Mått 215 X 150. - 20. Av rödaktig 
kalksten, utnött. I hörnen rundlar med evangelistsymbolerna, i mitten utplånad in
skrift samt ett vapen (dolt av värmeelement). 1600-talet. 233 x 118. - 21. Av grå kalk
sten, med utplånad inskrift. Vid nedre hörnen rundlar med timglas och dödskalle, i 
mitten ett insänkt fält med två borgerliga vapen, starkt utplånade (fig. 93). Det vänstra 

vapnet är krönt av tre blomkvistar (jfr von Dornes vapen på mässhake nr l, sid. 86), 
det högra av två horn (eller en hästsko?) och mellan dem en sexuddig stjärna. Av in
skriften återstår endast DEN ... l HAN ... l DYGDE ... samt kring kanten ELLER DÖÖ 
sÅ HÖRE wv ... HERRANOM ... 1600-talet. Mått 174 x 113. - 22. Av rödaktig kalksten. 

1 JENS GRIIS, förekommer 1648 och 1652 som kaplan. 
2 JOHAN FERBER, apotekare, t 1701 i Karlskrona. Han verkade först i Ronneby, men kallades till 

det nygrundade Karlskrona och synes ha varit bosatt där sedan 1678. Då F. år 1700 blev amiralitets
apotekare, sammanslogos båda apoteken till amiralitets- och stadsapoteket Göta Lejon. - G. två gånger, 
andra gången 1689 med en dotter av borgmästaren Herman Schluter d. y. i Ronneby. SBL. 
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Fig. 90. Vapen på gravsten nr 37 över Fig. 91. V a pen på gravsten nr 34 över Theodor 
Eva Catharina Schey, 1702. Foto 1958. Christophers, 1700. Foto 1958. 

Wappen von einer Coat-of-arms on grave- Wappen von einer Grab- Coat-of-arms on gravt-
Grabplatte von 1702. slab, 1702. platte nm 1700. sla b, 1700. 

Inskr.: HER UNDER DENIE ST l EEN HVILER, S. PEDER l MOGENSENS BORN l LISEBETH 
NIELS DAATER l HILLECIER PEDERS DAATER l MOGENS PEDEH SON l IOHAN PEDER SON l 
STEPHAN PEDER SON l HVIS SIEL ER I GUDS l HAAND. 1600-talet. Mått 157 X 76. - 23. Av 
grå kalksten, i hörnen rundlar med rosetter. I mitten en inristad sköld med bomärke 
och initialerna E s l H(?) s. Vid skölden står ANNO 16 ... Överst t. h. inristat: s c HL UTER. 
Initialerna E S torde åsyfta rådmannen Elias Schliiter, t 1689 (jfr s. 134). Mått 
194 x 133. - 24. A v rödaktig kalksten, i hörnen rundlar med kerubhuvuden, timglas och 
dödskalle. I mitten ett försänkt ovalt fält med ett utplånat vapen, krönt av en stående 
ren. På fältets övre del initialerna H l HS. 1600-talet. Mått 140 x 100. - 25. Av rödaktig 
kalksten, defekt. Av inskriften återstår endast ... DERES DOTTER DORTID ... 1600-talet. 
Mått 105 x 44. - 26. Av grå kalksten, fragment. På mittfältet den uppståndne Kristus, 
i övre högra hörnet evangelisten Markus' symbol. Text utplånad. 1600-talet. Mått 61 x 
104. - 27. Av rödaktig kalksten. I mitten ovalt fält med Kristi uppståndelse, i hörnen 
evangelistsymbolerna, allt i relief. Inskrift överst s: IOCHIM wvLF samt en senare inskr. 
DENNA LIKSTEEN ÄR PÄR IOINSON I SÖRBY TIILLHÖRIG. Stenen torde härröra från 1600
talet, den sekundära inskriften från 1700-talet. Mått 198 x 130. - 28. A v rödaktig kalk
sten. Inskr.: DENNA STEN l TILLHORER HIN(RI]CK ... 1600-talet. Mått 199 X 162. - 29. 
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Av grå kalksten. Inskrift dold under ett skåp. 1600-talet? - 30. A v grå kalksten. In

skrift dold under ett skåp. 1600-talet? - 31. Av rödaktig kalksten, fragment. Inskr.: 

• .. STEN TIL .. . (s)ALIG HENRICH ... (R)SON OCH DES ... (ARV)INGAR. 1600-taletS 

andra hälft? Mått 168 x 71. - 32. Av rödaktig kalksten. I hörnen rundlar med evange~ 

listerna och deras symboler, i mitten en kartusch med den uppståndne Kristus med 

korsfana, allt i relief. Nederst i en kartusch initialerna L P s samt ett bomärke, därefter 

initialerna M r D. Vid nedre hörnen timglas och dödskalle. Inskr. på mittfältet (komplet

terad enligt KLING): (HER) VNDER HVILER AERLIGE OC FORNEME (FOLK) LAURITS 

PEDERSÖN (FORDUM) RAADMAND OC SIDEN B(ORGEMESTER HER ) l I RUNNEBY SOM 

(DÖDE ANNO 16 41) DEN XV FEBRUARI l (I SIN) ALDERS LXI AAR SAMPT l HANS l (KIERE) 

HUSTRO MAREN IOCHIMS DAAITER (SOM DÖDE A)NNO (16)58 (DEN l DEC I SIN AALDERS) 

76 AAR l (FORVENTENDIS BEGGE EN GLEDELIG UPSTAANDELSE). Mått 218 X 149. - 33. Av 

grå kalksten, i hörnen rundlar med kerubhuvuden. Inskrift kring kanten: HER LIGGER 

BEGRAF(EN) ERLIG (MAND E) INGERS SVEND LAURITS(E)N, samt i mitten senare inskr.: 

HAER UNDER HWILAR A ... l PRAEDIKANTEN MAGNUS UGLA.l Stenen torde urspr. härröra 

från 1600-talet. Mått 166 x 118. 

34. A v grå kalksten. I hörnen rundlar med kerubhuvuden, timglas och dödskalle, i 

mitten ett borgerligt vapen, tillhörande släkten Christophers (fig. 91). Inskrift: DIESE 

BEGRABNVS GEHORET l THEODORVS CHRISTOPHERS IN CARSLKRONA (s. 134) l VND 

SEINEN ERBEN ERBLICH l ANNO l 7 00. Mått 183 X 99. - 35. A V grå kalksten, i mitten ett 

ovalt fält med utplånad text. Omkr. 1700? 180 x 131.- 36. Av grå kalksten, lik före

gående. 182 x 118. - 37. Av grå kalksten, i hörnen kerubhuvuden, i mitten ett vapen 

(fig. 90), allt i relief. I vapensköldens mitt ett hjul, överst två kammar, nederst en kam 

(jfr KLINGSPOR nr 1941) Inskr.: EVA CATHARINA SCHEY THEODOR! CHRISTOPHERS EHE

FRAW AO 1702 (s. 134). Mått 192 x 115. - 38. Av rödaktig kalksten, defekt. Inskr.: 

... STEN HORER ... PERSONN HAGA AO 1704. Mått 75 X 43. - 39. Av rödaktig kalksten, 

med utplånad inskrift från 1600-talet (?) samt en senare: DENNE STEN TILHÖRER l JÖNs 

BROMMESON l r ETTEBRO AO 1704. Mått 148 x 122.-40. Av grå kalksten. I mitten ovalt 

fält med inskr.: FÖR l ARVID N(I)LSISON OCH l DES ARPVINGAR A 1709. Mått 201 X 134. 

- 41. Av grå kalksten. Inskr.: HER VNDER LIGGER BEGRAFIVIT ERLIG DV(GDE)SAM OCH 

GVDIFR)v(CTIG P ... RETE l ... TTER ... EWANDE l . .. LEFV ... NDE - samt senare 

inskrift: JOHANNES HOFLIN FORDOM l KLACKARE w( YD )H RONNEBY l FORSAMLING MED 

DES KÄRA l HUSTRU MARIA HOFLIN ANNO l 713 . Mått 176 X 117. - 42. Av rödaktig kalk

sten. Inskr.: VEXONIAE GENVIT FECIT ROTH INOVIA CANU(M) l PRIMUS UBI DOCUI AEDI

TUUS BONA l LA(B)IA SVECA l JO(HANNES HOFLIN)US ANNO l (7 ... ) (=Han föddes i 

Växjö, Ronneby gjorde honom åldrad, varest jag var den förste klockaren som lärde 

läppar god svenska, Johannes Hoflinus) l VID WEXIO EP ... TIID l BARN LISA SVEN 

svA-ILARDT HER HVILAR l GAL l. Om Johannes Hoflin och hans grav står det i en beskr. 

MAGNus UGLA, stud. i Uppsala 1726, huspred. hos fältmarskalken Hugo Johan Hamilton 1740, 
extraordin. amiralitetspred. i Karlskrona 1741, ordinarie därstädes 1745, t 1748. 

1 
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1830: >>Han var klockare under den tid, då 
uniformiteten inrättades i Blekinge emellan 
svenska och danska språket. Uti samma 
graf ligger Klockaren Magnus Lychovius 
som dog d. 4. oct. 1751». Mått 185 x 145. 
43. A v grå kalksten, skulpterad (fig. 92). 
Överst en relief >>OM THE TRE MÄN SOM 
KOMMO TILL ABRAHAM I LUNDEN MAMRE>>. 
Inom en kartusch följande inskr.: HERRE 
HAFWER JAGH FUN l NIT NÅDH FÖR TIN 
ÖGON SÅ GACK l ICKE FRAM OM TIN TIE
NARE: GEN : 18. C: l HÄR UNDER HWYLAR 
HAND ELSMAN l NEN l CARLSCRONA SALIG 
ABRAHAM BLADH BLEF DÖDH DEN ... l AN
NO 17 ...: MED SIN KÄRA HUSTRU l SALIG 
CRISTINA BLADH BLEF DÖDH l DEN 28 SEP
TEMBER ANNO 1'71 7 l MEDH SINA SMÅBARN: 
l DENNA STEEN OCH GRAF HÖRER j ABRAHAM 
BLADH OCH HANS ARFWJNGAR TILL AO l 705. 

Mått 17 4 x l 07. - 44. A v grå kalksten, 
kring kanten en delvis utplånad inskrift 
enl. >>Sap. 3>>; troligen från 1600-talet. I 
mitten ett ovalt fält med initialerna HSIED, 
vid bägge sidor av fältet sekundärt inhug
get: 1 L 1720. Mått 220 x205. -45.Avgrå 
kalksten, i hörnen kerubhuvuden, i mitten 
ett OValt fält med inskr.: ANDERS THÖRN1 

ANDERs THÖRN tillhörde en känd och framst å
ende köpmanssläkt i Karlskrona och räknas som 
stamfader för denna släkt (jfr K. THÖRN, Anteck
ningar om släkten Thörn, i: Blekingeboken 1932, 
s. 3f). Det finns dock tecken på, att Thörnarna 
kunna leda sitt urprung från Ronneby, ty under 
hela 1700-talet fram mot mitten av 1800-talet lät 
släkten begrava sina döda där. Enligt •>Ronneby 
gravbok •> inköpte Anders Thörn och Barthold von 

Fig. 93. Vapnen på gravstenen nr 21, 1600-talet. 
Foto 1958. 

W a ppen von einer Grab- Coat-of-arms on grave-slab, 
platte d es 17. J h. 17th cent. 

7 -809 842 

Fig. 92. Gravsten (nr 43) över Abraham Bladh 
m. fl., 1705. Foto A. Edle 1935. 

Grabplatte von 1705. Grave-slab, 1705. 
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Flg. 94. E pitafium (nr l) över Johan Kleinborg 
m. fl., 1580-talet. F oto A. Norblad 1911. S. 100. 

Epita ph a ns den 1580er Memorial panel of the 

Jahren. 1580's. 


/MARIA VON sAXEN j ANNO 1747. Mått 188 x 135.- 46 och 47. Av rödaktig kalksten, 

utan inskrift. 218 x 144. 
Enligt anteckningar i GRAVSTÄLLSBOKEN hava funnits bl. a. följande, numera för

komna gravstenar: - 48. Defekt, i tvenne delar. lnskr.: HER LIGGER BEGRAFVEN ERLIG 

VIIS OCH WELACH. MANT JORGEN WESTHVS BORGEMESTER HER I RODNEBY SOM DODE DEN 

18 NOVEMB ANNO 1611 SAMME AAR DEN 8 IVNI ER OCH HANSS HVSTRV ELSSA FENDRICHS 

VDI HERREN HEDENSOPVIT FOR VE VENTE ••• samt bomärke. - 49. Med inskr.>.ANNO 

Saxen en gravplats i Ronneby 1747. Några födelse- eller dödsdata för Anders T. äro icke kända. Bart
hold von Saxen var antagligen broder till Anders T:s hustru Maria von Saxen, död av ålderdom 1763. 
-En!. benäget meddelande av folkbildningskonsulent KARL ENGsTRÖM, Ronneby. 
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1612 DEN 15 IVLI HENSOF WDI HERREN ERLIG MAND NELS AAGESEN RAADMAND l RONEBY 

HANS SIEL GVD HAVER, samt bomärke. Senare inskr.: MATHIAS HESSELGREN. -50. Jnskr.: 

IACOB SWANTE 1626 samt bomärke. - 51. Med inskr. DISER STEIN HORET BARTHOLO

MEUS GOTTSKALCK VND SEINNEN ERBEN ANNO 1629. Enl. gravboken var han >>En tysk 

man som haffe ingen slächt eller börd effter sig här på ortem; gravplatsen var belägen 

Fig. 95. Understycket av 	ett epitafium från 1580 över Peder Laurids0n; tillhör sedan 
1911 epitafiet fig. 94. Foto 1958. 

Unterhang eines Epitaphs von 1580. seit 1911 Lower part of a memorial panel, 1580, attached 
mit dem Epitaph Abb. 94 vereinigt. since 1911 to panel in fig. 94. 

>>emellan Mat Altaret (s. 70, not 4) och den stohlen som Kyrckiogångshust: står uthi>>, 

d. v. s. klockarebänken (s. 75). - 52. Skulpterad, med vapen och bomärke samt inskr.: 

LVDEWIG BYTSON BOTIL SVENS DATTER I K: M R: - 53. Jnskr.: IS: SCHIPER MANGELS 

BERENS: VON L UEBEK: HIER VNDER BEGRAFN: ANO 16 61, samt bomärke. - 54. Skulp

terad med timglas, dödskalle och änglahuvud samt inskr.: HANS HANSSON ANNA PEDERs

DOTTER ANNO 1694.- 55. Initialerna CC WM W KDsamt bomärke.- 56. Jnskr.: IHS MA 

XIMVS SHWETTZER BÄNCTA KULBERG. - 57. Jnskr.: CLAVS ANDERSON INGER PEDERs

DOTTER ANNO 16 7 1 OCh ANDERS EILANDER KARIN JOKOMSDOTER AO 1 7 2 4. - 58. Skulp

terad, med inskr. inom krans: DENNA GRAF STEEN TILL HÖRER HANDELSMANNEN l CARLS 

CRONA LARS HR STÅHL OCH DES ARPVINGAR AO 1736. Denna gravsten, liksom flera ovan
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nämnda, visa att personer; som bosatt sig i den nyskapade örlogsstaden Karlskrona 
(delvis tvångsvis, s. 6), sökte sig gravställen i Ronneby, som kanske tidigaFe varit 
deras hemvist. - 1811 upphörde man att begrava i kyrkan. 

u rTAFIER Kyrkan är ytterst rik på epitafier, bland vilka finnas flera praktexemplar från 1500
talets slutskede och 1600-talet. Liksom altaruppsatsen (s. 66) visa även epitafierna ett 
direkt samband med senrenässansens och barockens träsnideri i Danmark och södra 
Sverige. Nedanstående epitafier finns bevarade, de flesta restaurerade 1911 av A. Nor
blad. 

l. Över Johan Kleinborg o. a. (fig. 94). Av snidat och målat trä. På ett predellaartat 
bottenstycke stå två kannelerade korintiska kolonnetter bärande ett entablement krönt av 
en gavelfronton, inom vilken finnes en målad framställning av Kristus som världsdomare. 
I huvudfältet mellan kolonnetterna en målning på trä, visande flera figurgrupper i ett 
landskap med en stad j bakgrunden (symboliserande det himmelska Jerusalem). T. h. en 
slottsliknande byggnad med torn, framför vars ingång synes den förlorade sonens hem
komst, medan han ett stycke längre fram är framställd bland svinen. I förgrunden t. h. 
Kristus som den gode herden, t. v. Kristus och Maria Magdalena i örtagården. I mitten 
en stående kvinna med två nakna barn samt en sittande man som sträcker sina händer 
upp mot en syn i molnen, där Kristus sitter på regnbågen, emottagande en till honom 
flyende naken människa. T. v. om den sittande mannen ett naket barn. - Framställ
ningens symboliska innebörd belyses av en inskrift på predellans mittfält: HVAD I<IER

LIGHED ER I DENNE SPEIL. KAND HER W E L SEE FORVDEN l FEIL: FORST MOD DET FORTABTE 

FAAR. DEN FORLAARNE SON OCH l WENSKAB NAAR: DERNEST MARIA MAGDALENA SMAGER: 

SLIG KIERLIGHED j SOM HVN BEHAGER. SAA ER OC GVD MOD OSS TILL SINDE: AT WI l HANS 

KIERLIGHED KAND FINDE. NAAR WI FOR SYNDEN AFF l HIERTET GREDE STRAAX TAAR OSS 

HIMMELRIG TIL REDE. - På entablementets frisfält står följande, numera tämligen starkt 
utplånade inskrift: ANNO 1587 DOG ERLIG MAND IOHAN KLEINBORG (?)MED SIN QVINDE l 
ANNE KARLS DAATER BEKOSTE TRENNE TAFLE TIL ENN HAKOMMELSE l EFFTER SALIGE 

MAND KARL OTTESSON SOM BLEF SLAGEN AF DEl l SVENSKE ANNO 64 THEN 15 AVGVSTI 

DES SIEL GVD HAFVE. Närmare uppgifter om de i texten omnämnda personerna saknas. 
Ordalydelsen ger en antydan om, att man ännu under 1580-talet tänkte på de blodiga 
händelserna år 1564 (jfr kalkmålningar, s. 62). På predellans förkroppningar två målade 
porträtt i ovala fält, t. v. en man, t. h. en kvinna i 1500-talsdräkt. Epitafiet hänger nu
mera på långhusets N vägg. H 239, B 130. - År 1911 restaurerades epitafiet av A. Nor
blad och vid detta tillfälle försågs det med ett understycke (fig. 95), som från börj an har 
tillhört ett annat epitafium. Inskriften på understycket lyder: ANNO 1580 HENSOFFVEDE l 
VOl HERREN ERLIG MAND l PEDER LAVRIDSON l RAADMAND I l ROTNEBY HVES l SIEL 

·GVD HAFFVE. Epitafiet - som numera ej finns kvar - hade under 1700-talet sin plats i 
koret, där en målad >>skugg>>-omramning på N väggen har varit avsedd för detta (s. 54). 

2. Av målat och förgyllt trä (fig. 96), bestående av ett rektangulärt huvudfält och ett 
triangelformat gavelparti, allt inom gråmarmorerad ram. I gavelpartiet framställes den 
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Fig. 96. Epitafium (nr 2) från 1580-talet över Claus Febiger m. fl. Foto A. Edle 
1935. 

Epitaph ans den 1580er J ahren. Memoria l panel of the 1580's. 
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Fig. 97. Epitafium (nr 3) över Voltar Hindricsson, 1500-talets slutskede. Foto A. 

Edle 1935. -s. 104. 


Epitaph vom E nde des 16..Jh. Memorial panel, late 16th cent. 
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Fig. 98. Epitafium (fig. 97) under konserveringen. Foto A. Norblad 1911. 

Das Epitaph Abb. 97 während der Konserv Memorial panel fig. 97 during conservation 
ierung. work. 
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yttersta domen med Kristus sittande på en molnkrans, omgiven av Maria och Johannes. 
I mittfältet treenigheten: t. h. Gud fader med världsgloben i vänster hand, t. v. Kristus 
med sitt kors och gissel. Mellan dem en stor glaskula med framställning av Syndafallet 
inuti, krönt av den Helige andes duva samt en dödskalle. Under denna framställning 
en kartusc,h med följande inskr.: ANNO (158)6 8 DAGE NA PASKEN STARF A=IPOLO(NIA] 
H D ANO 1589, DEN DONNERSDAG j NA PASKEN STARF CLAUS FEBIGER, ANNO 15 =l 96 

DEN 21 OCTOB STARF KATARINA H D l ANO (1596) DEN 15 .JVLII STARF SEBASTIAN l FEBIGER 
HANS RYLOVE KINDER, DE (N] l GO(T'r ALLEN G]NEDIGH SY AMEN Målningen utförd i 
olja på trä, ramens marmorering grå, i övrigt dominera grönt, rödbrunt och gult. Hänger 
på långhusets S vägg och omgives av en dekorativ kalkmålning som torde ha tillkommit 
samtidigt med epitafiet (jfr s. 58). H 150, B 100. 

3. Av snidat, målat och förgyllt trä (fig. 97- 98). Huvudpartiet består av predellaoch 
pilasteruppställning med entablement, omgivet av ett över- och understycke med var 
sin kartusch, samt vingar å bägge sidor. Dessa delar bildas av beslagsverk, kartuscher, 
fruktguirlander samt groteska figurer, allt i nederländsk-nordtysk stil från 1500-talets 
slutskede. På överstyckets kartusch inskr.: IHS l JOH IX j lEG ER OPSTANDELSEN OC l 
LIVED HVO SOM TROR PA l MIG HAN SKAL LEFVE EN l DOC HAN DÖDE. Kartuschen flankeras 
av Adam och Eva i friskulptur. På entablementets fris: APOCA. 14 l sALIGE ERE DE DODE 
SOM DODE I HERRE - EGO SVM VIA VERITAS ET VITA (= Jag är vägen, sanningen OCh 
livet) . Mittfältets målning består av två delar. I den övre delen synes den återuppståndne 
Kristus i strålkrans, med ett stavkors i vänster hand, i den nedre delen en familj bestående 
av en kvinna, två män och två barn. Vid bägge sidor av Kristusframställningen följande 
inskr.: APO. l. l JEG ER A OC OJ, BEGYNDELSE OC l ENDE, 1~HE l FORSTE OC l DEN SIDZITE 
JEG l VAR DOD OC SE lEG l LEFUER FRA l EVIGHED f OC TIL EVIGE l TIDH. - OC lEG l 
HAFF= l VER NYG= l LEE TIL LIFF l WED OC DO l DEN. På predellan står MEME(N)TO 
MORI. I dess mitt en skulpterad putto med timglas och -dödskalle. Inskriften på under
styckets kartusch utplånad, vilket var fallet redan 1830 (Beskr.), då emellertid namnet 
Voltar kunde läsas. Enligt GHAVSTÄLLSBOKEN torde epitafiet ha tillhört handlanden 
Woltar Hindricsson, t 1602. H ca 250. Hänger på S korsarmens Ö vägg. 

4. A v snidat, målat och förgyllt trä (fig. 99). Består .av två rektangulära fält, det nedre 
bredare, flankerat av kolonner mellan förkroppade listpartier och baser, det övre smalare, 
flankerat av kannelerade pilastrar samt krönt av en kluven gavelfronton. Bägge fälten 
ha vingar med beslagsornament (huvudfältets högra vinge numera förlorad). Under 
predellan en kartusch av vilken endast det nedre kantstycket är bevarat. I huvudfältet 
en oljemålning på pannå: Yttersta domen (i övre delen) förenad med en porträtt
grupp i förgrunden nedtill, bestående av längs rampen uppradade halvfigurer i två grup
per - t. v. fyra män och två gossar, t. h. lika många kvinnor och flickor, dessutom ett 
liggande svept lindebarn. I mellanplanet nakna döda resande sig ur sina gravar, figuren 
i mitten - väl epitafiets stiftare - lyftande sig ur en sarkofag på vars främre sida en 
skadad tysk inskrift - citat ur Paulus' brev till Tessalonikerna, kap. 4:16. I bakgrunden 
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Fig. 99. E pitafium (nr 4) över Harmen Wilke Karzman, t 1599. Dep. i SHM. 

Foto H. F aith-Ell 1933. 


Epitaph von 1599. Memorial panel, 1599. Now in State Historica l Museum. 

två divergerande, från en sjunkande sol i fonden utgående led av nakna män och kvinnor, 
t. v. de saliga följda av änglar, t. h. de osaliga följda av djävlar och av dessa nedstör
tade i helvetesgapet. Överst Kristus som världsdomare omgiven av fyra änglar samt 
flankerad av Maria och Johannes döparen. T. v. om Maria fem på molnen sittande kvinn
liga helgon, däribland Katarina med sitt hjul; t. h. om Johannes tre manliga, därav 
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Petrus med nyckel och Andreas med snedkors. - I övre fältet en numera starkt utplånad 
målning, illustrerande Johannes uppenbarelse kap. 4-5: Gud fader, sittande på en tron, 
med en uppslagen bok på sitt vänstra knä och vändande sig till det på hans högra sida 
stående sjuhornade lammet, som lägger sina framfötter i hans knä; vid sidorna evan
gelistsymbolerna, över tronen >>den smaragdfärgade bågen» besatt med de sju lamporna, 
vid tronens fot fragment av en bedjande; runt omkring moln, vari, på ömse sidor om 
tronen, de 24 äldste delade i två grupper. Inskrifterna på entablement och predella 
numera nästan utplånade. Enl. INV. 1842 stod det bl. a. att läsa: >>Aller Dinge er de Godt. 
Anno 1599 den 22 Junii is Harmen Wilke Karzman .. .>> - Sedan 1930 i SHM (inv. 
nr 20035:1), konserverat l 932 av Oscar Svensson, Sthlm. H 302, B 328. 

5. Av skulpterat, målat och förgyllt trä (fig. 102). Rik broskverksornamentik inramar 
en på trä målad Korsnedtagning, en kopia av Rubens' bekanta tavla med samma namn 
från 1612 i Antwerpens katedral,l Möjligen är denna en av de tidigaste kopiorna därav 
i Norden. I ovala fält på sidorna om tavlan framställas t. v. en man och fyra ynglingar, 
t. h. en kvinna, tre flickor och två småbarn. Nedtill inom en stor kartusch en målad 
inskrift, delvis defekt (kompletterad enligt BESKR. 1830): DE RETFERDIGISS SIÄLE 
ERRE l GUDSS HAAND OCH DER SCHALL INGEN PINE RORE VID DEM, SAP. 3. - HOCCE 
EPITAPHIVM VIR SPECTATISSIMVS ET CONSULTISSIMVS l CANVTVS PETRI CONSVL RONNO
VIANVS(VT ESSET UNA MNEMOSYNON UX l ORIS SVAE PRIORIS INGIBVRGAE SVENONIS F. 
BEATAE NVNC APVD DEVM QVAE OBIIT l 26 FEB. AO 1635 AET.SVAE 33] CUM CONIVGE SVA 
DILECTISSIMA HELVIGA l JOHANNIS, SVMTV FACIENDO PROCVRAVIT, IN HONOREM DEl, 
DECOREM l TEMPLI, ET SVI IPSORVM QVI VNA CVM LIBERIS COMMVNIBVS, HIC l ANNVENTE 
DEO CONQVIESCERE. STATVVNT, GRATAM l ET CHRISTIANAM COMMEMORATIONEM. ANNO 
1637. (zACH. jMAUS. PINXIT. STRALSUNT. (= Detta epitafium ombesörjde OCh bekostade 
den högförträfflige och rådkloke Knut Petersson, Ronnebys borgmästare, för att det 
skulle vara ett minnesmärke åt hans första hustru Ingeborg Svensdotter, nu en lycklig 
dotter hos Gud, vilken dog den 26 juli 1635 i sitt 33-dje år, tillsammans med sin dygd
ädla hustru (den andra) Helviga Johansdotter till Guds ära, templet till prydnad och en 
tacksam och kristen erinran om de av sina egna, som besluta sig för att, vill Gud, här 
vila med sina gemensamma barn. År 1637. Zach. Maus, Stralsund, målade). 2 Epitafiet 
torde från början varit krönt av en nu bortkommen figur (den uppståndne Kristus?). 
H ca 250. Hänger på korets N vägg, men hade 1830 sin plats >>Uti Norra Choreb> (N 
korsarmen). Den på muren målade omramningen kring epitafiet torde härröra från 
1500-talets slutskede (s. 54) och har sålunda tillhört ett äldre epitafium. 

6. Av snidat, målat och förgyllt trä (fig. 100). Består av ett mittparti, flankerat av 
kolonner mellan förkroppade lister samt rikt skulpterade vingar med broskverk och 

1 Rubens' »Korsnedtagning>> i högra korsarmen av Antwerpens katedral är ett av hans huvudarbeten. 
Den beställdes 1611 av skyttegillet som altartavla i deras kapell och var färdig 1612. 

2 W. ANDERsoN, Knud Pedersens epitafium i Ronneby kyrka, i: Rig 1925, s. 94 f. - Densamme, 
Lambert Steinwichs Epitaphium. Balt. studien, N. F . XXX (1928), s. 81. 
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Fig. 100. Epitafium (nr 6) över Herman Schliiter (t 1636) och hans familj. Foto 

A. Edle 1935. 


Epitaph des Herman Schliiter von 1636. Memorial panel, 1636. 
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reliefer. På vingarna framställes i relief Måttligheten (Temperantia) i två varianter: t. v. 
som en man med kalk och kanna, t. h. som en kvinna med två kannor. A v de övriga 
kardinaldygderna äro i friskulptur framställda t .v. Styrkan (Fortitudo) med en kolonn 
(på sockeln står: FORTI[TuDo]), t. h. Rättfärdigheten (Justitia) med svärd och våg
skål (numera bortbrutna). Mittpartiets tavla (fig. 101) framställer Kristi gravläggning, 
därunder en gruppbild av en familj, bestående av man, hustru, fyra söner och en dotter. 
Mannen, hustrun den äldsta sonen och dottern ha små röda kors i handen. De framställda 
äro borgmästaren Herman Schliiter (se nedan), hans hustru Catharina, sönerna Herman, 
Henrik, Johan, Elias samt dottern Margaretha. Epitafiets övre parti består av ett mitt
fält med Kristi uppståndelse - oljemålning på duk - i en rikt skulpterad arkadbåge, 
flankerad av hermpilastrar och broskverksvingar. Dessutom två friskulpturer, apostlar 
med uppslagna böcker. Det hela krönes av en kluven halvrund fronton och den uppstånd
ne Kristus med segerfana (vitt kors på rött fält). På övre partiets fris läses: CREDO 

RESVRRECTIO (Jag tror på uppståndelsen). På mittfältentablementets fris en inskrift: 
PSALM (L)XXIII HERR WENN ICH NUR DICH HABE SO FRAGE ICH NICHTS NACH HIMMEL l 
UND ERDEN. HIOB XVIII!. ICH WEISS DAS MEIN ERLÖSER LEBT. På predellan inskrift: ANNO 

1636 DEN 8 SEPT HABEN DIE ERBAHREN GESELLEN HERMAN SCHLUTE R l HIN[RICH] SCHL U 

TER, JOHAN SCHLUTER IHREN [EHRGEBOREN] ELTERN DIESE TAFFELL NACH SETZEN LAS

SEN. På kartuschen nederst: [ANNO 16 35] DEN [ 21] JULIJ IST SEHLICH [IM GOTT ] l ENT

SCHLAFFEN, DER ERBAHH VND WOLLGEACHTER H. HERMAN SCHLUITER1 [wjEILANDT DIESER 

STADTT GEWESNER BURGEMEISTEH: DIE SEHLE GODTT l . .. ANNO 1636. DEN 17 JANUARY 

IM GODT DEM l HERREN ENTSCHLAFFEN: DIE EHRBAHRE UND TUGENTSAME F R A[wE] l 
[K jATHINA SCHL UTERS DIE SEHLE [GOTT HA ]BE. Därunder ett bomärke samt initialerna 
H s i relief. Epitafiets H ca 400. - De rikt och skickligt snidade ornamenten och figurerna 
visa stor släktskap med altaruppsatsens sniderier, även färgskalan (rödbrunt, grönt och 
gult) är densamma. Möjligen härstammar epitafiet från samma verkstad som altarupp
satsen. Epitafiet hänger numera på S korsarmens V vägg, men hade 1842 och tidigare 
sin plats över V portalen eller >>stora kyrkodörrem. 

7. Av snidat och målat trä (fig. 103), består av mittavla med överstycke, sidostycken 
(vingar) och inskriftskartusch nederst, allt i rikt skulpterat broskverk, smyckat med 
friskulpturer: inom vingarna två allegoriska kvinnofigurer med timglas och dödskalle, 
stå som mittpartiets profilörer, vidare svävande änglabarn med Kristi pinoredskap och 
överst som krönfigur en kvinna med två barn (Caritas). I mittpartiet en oljemålning 
på duk, framställande en familj - en man, två kvinnor och 11 barn; framför familjen 
en i brunt målad kvinnofigur med dödskalle i handen. I övre fältet Kristi gravläggning, 
oljemålning på duk. På kartuschen nederst inskrift: EPITAPHIVM HOCCE IN MNEMOSVNON 

HERMAN ScHLUTER (ScHLYTER, SLuTER), f. omkr. 1572, t 1635. Invandrade 1592 från preussiska 
Pommern till Ronneby. Släkten anses dock härstamma från Brabant. Jfr G. R. ScHLYTER, Bidrag till 
Schlyterska släktens genealogi och historia, Karlskrona 1922. - släktsambandet mellan de i beskriv
ningen omnämnda personerna framgår av släkttavlan s. 134. 

1 



Fig. 101. Mittpartiet av epitafiet fig. 100. Foto 1944. 


1\Httelbiid des Epitaphs AL!J . 100. Middle section of m emoria l panel fig. 100. 
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VXORIS SVAE DILEC l TISSIMAE CATHARINAE SVENONIS F. PIAE lAM MEMORIAE QUAE ANNO l 
1646 DIE 16 MAY, AETATIS SVAE 42 E VITA E_XCESSIT, IN HONOREM DEl, ORNAMEN l TVM 

TEMPLI ERIGI CVRAVIT VIR PRVDENTISSIM(Us] NEC NON HVMANISSIMVS l CASPARVS PET

RI SCHOV,1 REGIAE MAYESTATIS SPECTATISSIMVS IN NOMARCHIA l MEDlANA PRAEFECTUS, 

Fig. 102. Epitafium (nr 5) över borgmästaren Knut 
Petersson m. familj, 1637. Mittpartiets målning är en 
kopia av Rubens Korsnedtagning i Antwerpens kate
dral, utförd av Zacharias Maus, Stralsuno. Foto W. 

Anderson 1924. S. 106. 

Epitaph des Biirgermeisters Memorial panel, 1637. The 
Knut Petersson von 1637. Im painting in the centre is a 
Mitteloval eine Kopie nach copy of Rubens' •Descent 
Rubens' Kreuzabnahme in from the Cross' in Antwerp 

der Antwerpener Kathedrale. Cathedra! and was executed 
Werk von Zacharias Maus in by Zacharias Maus of Stral-

Stralsund. sund. 

QVI CVM IN LABORIOSAE HVIVS VITAE CVRRICVLO l VIXISSET ANNOS DIE ANNO 16 
ANIMAM SVAM DEO A QVO ACCE l PERAT PLACIDE REDDIDIT. ANNO 1651 (= Till åminnelse 
av sin högtälskade hustru, den fromma Catharina Svensdotter, som lämnade detta livet 

1 CASPAR (JESPER) PETERSSON SKOV (SCHOV), först ridfogde i Medelsta härad, sedan borgmästare i 
Ronneby. - G. m. KARREN (KATARINA) SvENSDOTTER, f . 1604, t 1646. Hennes syster Ingeborg var 
gift med borgmästaren Knut Petersson (Canutus Petri) i hans l:a gifte (s. 106). 
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Fig. 103. Epitafium (nr 7) över Caspar Petersson Schow och 
hans familj, 1640-talet. Foto A. Ed!e 1935. S. 108. 

Epitaph des Gaspar P etersson Memorial panel of the 1640's. 
Schow, 1640er Jahre. 

den 16 maj 1646 i sitt 42:dra levnadsår, lät den vällärde och förträffliga Caspar Petersson 
Schow, Kgl. Majts lagman i Medelsta härad, uppsätta detta monument, Gud till ära och 
templet till prydnad. Sedan han genomlevat detta livets strävsamma lopp under år 

dagar år 16 . Sin själ återlämnade han stilla åt Gud, av vilken han mottagit den, 
år 1651.). Inskriftskartuschen krönes av två snidade vapensköldar (fig. 104). Vapnet 
t. v. har kluven sköld med tre ekollon i högra och ett bomärke i vänstra fältet, på hjälm
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täcket en stående hjort. Vapnet t. h . har en duva med ett blad i näbbet i rött fält, samma 
figur som vapenkrön. Epitafiet hänger i långhusets SÖ hörn, mellan triumfbågen och S 
korsarmen. 

8. A v snidat och målat trä. Fragmentariskt, består av följande delar: en ram till mit
tavla; ett par vridna kolonner, ornerade med skurna vinrankor och krönta av kompo
sitakapital; entablement med starka förkroppningar över vardera kolonnen, på framsi
dorna prydda med var sitt kvinnahuvud med halsdraperi, på övriga sidor med triglyfer; 
understycke i form av svagt hjärtformig kartusch med hebreisk inskrift, omgiven av 
brosk- och volutornament; dessutom en kula och en svarvad avslutningsknopp. 1600
talets mitt, möjligen detsamma som omtalas i INV. 1851 såsom >>l gammalt d:o>>. Hängde 
länge i gamla prästgårdens vindsvåning, numera i SHM (inv. nr 20035:2, A-H). 

9. Består av en svartmålad tavla i ram av förgylld list (fig. 105). På tavlan målat med 
guld: DIEDERICH l IORDAHN. Ao 1654. Därunder dödskalle över korslagda benknotor. 
H 60, B 83. - INV. 1842 omtalar: >>På södra väggen ett standar med fana af hvit damast 
på hvilken med röda bokstäver läses: Hvo tro och loven bryder den straffer Herren. In
under hänger en tafla>>. Troligen torde tavlan vara identisk med det ovan beskrivna 
epitafiet över Diedrich Jordahn. BESKR. 1830 lämnar förklaring på det märkliga inven
tariet: >>Det säges, att det är en minnesvård öfver en Ryttmästare, som blef sjuk och dog, 
sedan han öfvergifvit en flicka i Rotneby, med vilken han varit förlofvad>>. 1851 hängde 
epitafiet i vapenhuset, numera dep. i BM. 

10. Av skulpterat, marmorerat och förgyllt trä (fig. 106- 107). I mittpartiet en in
ramad oljemålning på duk, framställande man och hustru samt ett barn. T . v. om honom 
står: AETATIS 25IAo 1664, t. h. om henne: AETATIS 18IAo 1665. Porträttet, som visar det 
äkta paret 1664 resp. 1665 i en ålder av 25 resp. 18 år, torde vara tillkommet långt innan 
epitafiet uppsattes. Målningens stil påminner om nederländaren Jurgen Ovens konst. 
Denna centralbild flankeras av medaljonger med en man och kvinna resp. två män i 
1700-talsdräkter. Epitafiets övre del består av ett rektangulärt fält, flankerat av ängla
figurer. I mitten ett ovalt fält med följande inskrift: DETTA EPITAPHIVM ÄR GUDZ Huus 
TIL PRYDNAD l VPRÄTTAT ÅT FORDOM DYGDESAMA MATRONA ANNA LAWES l DOTTER 
SKOVG,l HWARS HÖGTÄLSKADE MAN WAR FORDOM HANDELSMANNEN l HÖGACKTADE HR. 
PEHR CARLSSON GRAN,. SOM EFTER ETT I NYO ÅHR MED l FYRA SÖNER OCH EN DOTTER 
WÄLSIGNAT ÄCHTENSK[A]P, SALIGEN AFLED AHR 1674 D l 22 JANVAR VTHI SITT ALDERS 
35 AHR. 52 ÅHR HAR HON WARIT ENCKIA TIL AHR l 1726 D 7 OCTOBRIS DÅ HON I SITT AL
DERS 79 AHR SALIGEN AFSOMNADE, SEDAN l HON I EN DYGDELYSANDE WANDEL WARIT AF 
GUD SO HÖGT WÄLSIGNAD, AT l HON I HEDER OCH WÄLISTÅND SÅG SINA BARNS BARNE 
BARNS BARN. - På epitafiets predella en kartusch omramad av ymnighetshorn och 

1 ANNA LAWESDOTTER SKouG, brorsdotter till ovannämnde Jesper Skov. Hon var gift med köp
mannen i Ronneby PEHR CARLssoN GRAN, vilken dog tidigt. Personerna i medaljongerna på epitafiet 
torde föreställa parets barn: Karl, Barbara Margareta, Peter och Lave Granschoug. - Utredning av 
folkbildningskonsulent KARL ENGsTRÖM, Ronneby. 
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Fig. 104. Vapnen på epitafiet fig. 103. F oto 1958. 


Wappen vom Epitaph Abb. Coats-of-arms on memorial tab
103. Jet fig. 103. 

Fig. 105. Epitafium (nr 9) över Diederich Jordan, t 1654. 

Dep. i BM. Foto 1958. 


Totentafel von 1654. Memorial panel, 1654. 


8 - 809842 
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Fig. 106. Epitafium (nr 10) över handelsmannen Peter Carlsson Gran (t 1674) 
och Anna Lawesdotter Skoug (t 1726). Foto W. Anderson 1924. S. 112. 

Epitaph von 1726. Memorial panel, 1726. 

krönt av kerubhuvud. På kartuschen inskrift: SY SÅ WÄLSIGNAR GUD DEM, ~OM GÖD

FRÖCHTIGT WAN=DRA l MED ÖFWERFLÖDIG NÅD OCH SÄLLHET FRAM FÖR ANDRA, l TY 

DEM ÄR LÖFTET GIORT, AT LÄNGE LEFWA FÅ, l OCH AT DEM ALLA TING SKALL WÄLL TIL 

HANDA GÅÅ, DET WITTNAR ANNA SCHOVG HWARS ÅHR I WERLDEN RÄCKTE j SÅ WYDA, AT 

HON SÅG SIN SÄD I FEMTE SLÄCHTE l TY HON GUDFRUCHTIG WAR EN FROM OCH DYGDIG 
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Fig. 107. Mittpartiet av epitafiet fig. 106. Foto A. Edle 1935. 

Mittelbild des Epitaphs Abb. 106. llfiddle seetian of memorial panel 
fig. 106. 

SIÄL, l SOM MÅNGOM GIORDE GODT, OCH WILLE ALLOM WÄL. Epitafiets H ca 400. Hänger 
på N korsarmens V vägg. 

11. Oljemålning på duk i oval ram av svartmålat och förgyllt trä (fig. 108). Framställer 
en präst och två kvinnor. På ramen nederst inskrift: CHRisTOPHER FINDORPHIUS1 samt 
en rosett. H 150. Hänger över N långhusporten, men var tidigare placerat i koret. 

12. Av kalksten, i form av en stele, inmurad å N väggen i tornets bottenvåning. Inskr.: 
H:HV:J. SIN A. FÖRFÄDERS. GRAF. l FORDOM. IUST. BORGM: J. C. CRONA. l H:JOHAN. ELERS 

(s.92, not 1) l F. D. 18 NOV. 1694. D. D. 4. FEB 1750. - EN GOD FADER TILL VÖRDSAMT 

MINNE l HAFVA FYRA DESS SÖNER LÅTIT UPPSÄTTA STENEN: j LIPVET ÄR KORT. l ETT GODT 

NAMN l VARAR LÄNGE. Epitafiets H 121. 
13. Laverad teckning på papper, inom förgylld ram (fig. 109). Överst i ett runt fält 

Ulfenklous vapen (KLINGSPOR nr 610), omgivet av heraldiska emblem; nederst två 

CHRisTOPHER F INDORPH, pvgd till medhjälpare i Ronneby och Backaryd 1655 och omkr. 1671 stads
kapellan därstädes. 1683 prost över R. och B. församlingar, t 1703. -G. l:o m. MARIA JESPERSDOTTER 
SMITT (levde ännu 1680), 2:o m. CHRISTENSA ALBIN, dotter av kh Sigward A. i Hoby. 

1 
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Fig. 108. Epitafium (nr 11) över kyrkoherden Christopher Fin
dorphius (t 1703) och hans bägge hustrur. Foto A. Norblad 1911. 

Epitaph von 1703. Memorial panel, 1703. 

hängande ordenskraschaner samt AB LABOHE INFHACTUS. Inskrift på ett rektangulärt 
fält: KONGL: MAytets TROTJÄNAHE CAPITAINE OCH HIDDAHE WÄLBOHNE HEHH HINDHICH 

GUSTAF ULFKLOU.1 l FÖDD DEN 2 6 NOVEMBH 17 55 l TJÄNT VID KONGL. AHMEENS' FLOTTA. 

FÖHVÄHFVADT SIG ERFARENHET GENOM RESOR PÅ ENGELAND OCH MEDELHAFVET. l l. 
KONGL: FHANSK TIÄNST BEVISTAT SIÖSLAGEN MED ENGELSKA AMIRALEN SIH GEOHGE 

BRYDGES HODNEY B!. UNDEH GENERAL LIEUTEINANTEN lUDDAREN OCH COMMENDEUHEN 

AF S!. LOUIS ORDENS STOHA KOHSS COMTE DE GUICHENS BEFÄL I AMERICA UTI MAJ. 1780. / 

HIDDAHE AF KONGL. FRANSKA ORDEN POUR LE MERITE MILITAIHE DEN 24 APR: 1783. l 
HrNDRICH GusTAF ULFENKLou, bekant mystiker, till vars krets i Sthlm 1783 hörde hertig Karl, 

N. Sparre, K. A. Ehrensvärd, J. G. Oxenstierna m. fl.- G. 1790 m. EvA HELENA EHRENSTRÅLE, f. 

1767, t 1812. Ägde på slutet av 1700-talet So/berga (Ulfsborg) i Dörby, S. Möre hd, Kalmar län. Deras 
dotter MARIA JOHANNA var g. m. kommendörkaptenen NILS MAGNUS RUNDQVIST (s. 13). Jfr 0. P. 
STURZEN-BECKER, Henrik Gustaf Ulfklou, Mystiker under Gustaf den Tredje, i: Svensk Månadsskrift 
II, Gbg 1864. 

1 
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Fig. 109. Epitafium (nr 13) över Hindrich Gustaf Ulfen

klou, t 1812. Foto 1958. S. 115. 


Epitaph von 1812. Memorial ranel, 1812. 


ÅTERKOMMEN TIL FÄDERNES LANDET. RIDDARE AF KONGL: SWÄRDS ORDEN DEN 24 NO

VEMBR: 1783. CAPITAINE 1786 l INGE CK ÄCKTENSI{AP DEN 14 JAN: 1790 MED FRÖKEN WÄL

BORNA EVA HELENA EHRENSTRÅLE. FÖDD D: 24 AUG 1767. DÖD D l DOTTER AF ÖFVER

STEN OCH RIDDAREN AF KONGL: SWÄRDS ORDEN HANS EHRENSTRÅLE MED DESS FRU MARIA 

ELISABETH UGGLA l I LUGNET l GIORDT SIG ACKTAD GENOM SINA INSICKTER l OCH ÄLSKAD 

FÖR SITT GODA HIERTA: l AFSOMNADE (senare infylld text) UTI RONNEBY KÖPING LUNGT 

ocH FÖRTRÖSTANSFULLT DEN 18 SEPTEMBER 1812. Hänger på S korsarmens Ö mur. H 
68, B 55,5. 

Kyrkan har förr varit ännu rikare på epitafier. En del av dessa ha emellertid varit FöRsvuNNA 
EPITAFIER 

söndriga, varför de avlägsnades på 1800-talet. Sålunda anhöll församlingen år 1842 i 
samband med en reparation hos Domkapitlet om tillstånd att »få borttaga eller till annat 
ställe förflytta en mängd gamla förfallna Epitafier och andra saker, vilka äro af föga 
märkvärdighet och värde>> och som ansågs >>vanpryda och förmörka>> kyrkan. 1844 (vis.) 
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Fig. 110. Minnesplåt av tenn över Ulrica Lovisa Hultman, 
t 1822. Foto 1958. 

Gedenktafel aus Zinn von 1822. Memorial plaque, pewter, 1822. 

säges, att en del av epitafierna ha blivit flyttade upp till vapenhusvinden. Hur många 
epitafier som borttogs från kyrkan vid detta tillfälle, vet man ej, men en förteckning 
från samma tid upptager följande epitafier, som numera äro försvunna: - 14. Med en 
framställning av Kristi uppståndelse, visande en prästfamilj med tre män och sex kvinnor. 
Inskr.: DEDIT NICOLAO [K ]NEGENDORFF 1602. Hängde i S korsarmen. H 5 aln. - 15. 
Epitafium >>med fl~ra större och mindre bilder». Överst Kristus med segerfanan, vid sidorna 
>>små Englabilder, Apostlarne Paulus och Petrus, samt Moses och Aron. Inuti föreställes 
en Prestfamille af 3 män och 5 quin. målningen skadad och affallen styckevis. Under
skriften alldeles borta. Man förmodar, det skall visa Prosten i Rotneby Hans Georgii, 
vanligen mäster Göransson kallad,1 Anno 1654>>. Hängde 1842 på N långhusväggen. 
H 5 aln. - Till detta epitafium ha sannolikt hört de tvenne träskulpturer av Moses och 
Aron som nu äro uppställda vid S långhusväggen. H 125. - 16. Defekt, visande Kors
fästelsen, med överskrift ur Efes. I och underskrift: ANNO 16 O 2 DEN 8 FEBR. HENSOFNEDE 

1 HANS JöRGENSEN (GöRANssoN), f. 1581, studier i Italien och Tyskland, mag. i Kbhvn 1615 då han 
redan ett par år Varit pastor i Ronneby, t1654. - G. m. MAGDALENA LARSDOTTER, f. 1589, t 1672. 
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F ig. 111. Begravningsvapen över Arnold Du Rees, t 1668. 
Foto 1958.S. 120. 

Totenwappen von 1668. Funeral hatchment. 

SALIG l HERREN ERLIGE OCH VÄLACHTADE MAND HANS FRIES RAADMAN HÄR WID BYN, 
HANs SIEL HVILE I JEsu SKODE. Hängde 1842 >>V. Choret på s. vägg~m. Möjligen identiskt 
med ett 1851 på bårhusvinden förvarat epitafium från 1602 över >>Hans Frigge>>.- Dess
utom omnämnas epitafier över rådman Hans Bulowen (antagligen detsamma, som 
.nämnes i INV. 1851 över Hans B. 1585 och som hängde i vapenhuset), borgmästaren i 
Ronneby Werner Andersson, t 1629, borgmästaren sammastädes Laurits Pederson, 
t 1641 och prosten i Ronneby Görgen Hansson 1679.1 

I BM förvaras ett antal fragment av ornament, kartuscher och träskulpturer från 
1600-talet, deponerade där omkr. 1900. Dessa torde säkerligen vara rester av numera 
förkomna epitafier och begravningsvapen. Bland kartuscherna märks en med Karl XI:s 
monogram, bland skulpturerna en stående Kristusbild, trampande med ena foten å en 
dödskalle samt två apostlar med uppslagen bok och 4 st. sittande änglafigurer. Möjligen 
tillhörde skulpturerna epitafiet nr 15. 

Minnesplåt av tenn (fig. 110), inom svartmålad och försilvrad ram. Graverad inskr.: MINNEsPLÅT 

1 JöRGEN HANSSON RöNNow, son till Hans Jörgensen (se ovan), pvgd till kh i Ronneby 1654; om
nämnes i slutet av 1650-talet som vice häradsprost t 1660. - G. 1:o m. JoHANNA REsENJUs t 1667, 
2:o m. ELSEBETH PAFFRATS. 
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HÄR l FÖRVARAS STOFTET AF HANDLANDEN l I CARLS!{RONA l I. Ö. HULTMANS1 KÄRA MAKA 

l ULRICA LOVISA HULTMAN l FÖDD BOLIN l FÖDD D. 13 FEBR. 1768 GIFT D l JULII 1791 

DÖD D 26 AUG 1822. l DJUPT SAKNAD AF MAKE 2 SÖNER l DOTTER OCH 3 BARNBARN. 

TROGEN MAKA ÖM MOR REDLIG CHRISTEN UPPFYLLTE HON l MED GLÄDJE SINA DYRA 

PLIKTER OCH BRÖT DEN HUNGRIGE SITT BRÖD l LED MED TÅLAMOD l HOPPADES PÅ GUD l 
FANN THÖST I OHDET l MOT LIFVETS BITTERHET l INSOMNADE STILLA l I DÖDENS ARMAH

OCH SKALL UPPVAKNA TILL ETT BÄTTRE LIF. - HERHANS FÖHLÖFTEH SKOLA IGEN KOMA l 
OCH KOMMA TILL ZION MED GLÄDJE; LUST OCH GLÄDJE l SKOLA DE FÅ; WERK OCH SUCKAN 

MÅSTE BOHTGÅ. ES 3 5 c . l O v. Inskriften är omramad av akantus, krönt av en krona 

samt flankeras av två sörjande genier med facklor i hand. I nedre högra hörnet 

graverad signatur >>H Clemens>>. 2 Plåtens H 33, B 28. Hänger på N arkadbågens V sida. 

Plåten torde redan från början varit avsedd att hängas i kyrkan och kan sålunda be

traktas som ett sent utslag av 1600-talets begravningssed, att i kyrkorummet uppsätta 

vapen och epitafier. 

BEGRAv- Begravningsvapen av trä med bärstång (fig. 111). Vapnet (jfr KLINGSPOH, nr 773) 
NI NGsvAPEN är helt målat på en kontursågad trätavla; färgerna äro blått, brunt och svart, samt delvis 

guld. H 85, B 79. Hänger på N korsarmens N vägg. Torde vara identiskt med det vapen 

som enl. GRAVSTÄLLSBOKEN 1701 hängde över >>M. Arnolt Durees med hustru och barm3 

INV. 1842 upptager >>Tvenne vapen målade på träd, det ena söndrigt med 4 hjul uti 

hjertskölden, förmodligen det Dureeska; det andra mindre, visar uti hjertskölden något 

som liknar böcker, 2 uti svart och l uti rödt fält. Öfverst står: Obiit anno 1612 d. 8 Sep

temb. och inunder Pawel von Bildervackem. Det sistnämnda vapnet finns ej kvar. 

FANsTÄNGER Fanstänger, ett par, av svartmålat trä, den ena avbruten. L 275. Dep. i BM. - Om

nämnas 1842 (INv.): >>Uthi s. hvalfbogen tvenne fanstänger, men sjelfva fanan förmultnad 

och borta. Mellan dem hänger en dragen värja med slida och mellan dem ett vapen målat 

på bleck med bokstäfverna I.F.V.M. Uti hjertskölden står 2~ guldströmmar i svart fälb>. 

vÄRJOR Värjor (fig. 112)4: - l. Dräktvärja, 1600-talets mitt. Snidat järnfäste med blom-

och bladmotiv. Mycket korta parerstänger med knappformiga ändar; flat knapp; nedåt

böjd, liten parerplåt. Rutmönstrad kavellindning av mässingstråd. Klinga med mötande 

skär, blånad och med spår av etsad ornering. L 104. Dep. i BM. - 2. Dräktvärja, 1700

1 JoHAN ÖNERT HuLTMAN (1760- 1834) fick burskap i Karlskrona 1786. Hans hustru ULRICA LovisA 
var dotter till hand!. PETER CoRNELIUS BoLIN i Ronneby. 

2 JOHAN HEN D RIK CLEMENS, guldsmed och kopparstickare, f. 1786 i Karlskrona, t 1833 i Sthlm. 
Han utförde i kopparstick bl. a. titelbladet till en upplaga av Svenska psalmboken (Strängnäs 1824) 
samt vinjetter. - Sv. KONSTNÄRSLEXIKON I, s. 312. 

3 ARNOLD Du R:EEs, natural. Du R:EEs till Husaby i Bolmsö sn (Jönk.), f. 1612 i Haarlem, borgare 
och handelsman fö1:st i Göteborg, sedan i Sthlm 1643; borgmästare i Ronneby 1658; kommissarie vid 
fästningarna i Skåne, Halland och Blekinge samt Göteborgs och Bohus län 1664; tillika justitiepresi
dent i Karlshamn och Ronneby, t 1668. - G. 1638 m. ELISABET RADU, t 1667, dotter av handels
mannen Jakob Radu. 

4 Beskrivningen reviderad av docent HEmBERT SEITZ. 
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Fig. 112. Värjor. T. v . dräktvärja från 1600-talets mitt; t. h. dräktvärja 
från 1700-talets början . S. 120. Dep. i BM. Foto 1958. 

Zeremoniedegen, !inks ans der i\1itte 
des 17. J h ., rechts vom Anfang des 

18. Jh. 

Swords. L eft : dress-sword, mid-17th 
cent.; right: dress-sword, beginning of 

18th cent. 

talets början. Mässingsfäste med slät yta. Handbygel av tryckt bågform; päronformad 
knapp; bakre parerstång med droppformig avslutning; parerplåt förenad med krysset 
genom två pas d'änebågar. Kavel lindad med omväxlande tjock och tunn mässingstråd. 
Klinga med blodrand. L 102. Dep. i BM.  En av dessa värjor torde ha tillhört det ovan 
beskrivna vapnet. 

Sporrar av järn, ett par. Klinga med fem långa taggar, ornerat remspänne. 1600 sPORRAR 

talet, torde ha tillhört det ovanbeskrivna vapnet. Dep. i BM, obefintliga 1957. 
Oljemålningar på trä inom svartmålade och förgyllda ramar, framställande de TAVLOR 

fyra rvangelisterna (fig. 113-116). Johannes, Markus och Matteus sitta vid ett bord 
med en öppen bok, Lukas är framställd målande Marias porträtt. Dagermått (lika på 
alla tavlor) 106 x 75. Tavlorna skänktes av biskop Knut Hahn1 som var kyrkoherde i 
Ronneby 1671-79 och har sin grav under korets SV fönster. 1830 hängde två av tav

1 KNUT (CANUTus) HAHN, f. 1633, t 1687. Blev 1661 fil. mag. i Uppsala, s. å. professor vid gymnasiet 
i Lund och 1667 vid univ. där. 1671-79 kyrkoherde i Ronneby, 1680 biskop i Lund. Mer än de flesta 
bidrog H. att genomföra Skånes och Blekinges försvenskning, i det att han införde den svenska kyrko
ordningen i Lunds stift samt svenskt språk i kyrka och skola där. Han hade därjämte största förtjänsten 
om upprättandet av Lunds universitet (G. GöRANssoN, Canutus Hahn. 1950). 
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Fig. 113. Evangelisten Mattens. Oljemålning från Fig. 114. E vangelisten Markus. Pendang till fig. 
1600-talet. Foto A. Norblad 1911. S. 121. 113. Foto A. Norblad 1911. 

Der Evangelist Matthäus, St. Matthew the Evan- Der Evangelist Ma rkus, St. Mark the Evangelist.
Ölgemälde aus dem 17. Jh. gelist. Oil painting, 17th Gegenstiick zu Abb. 113. Companion to fig. 113. 

cent. 

lorna å N, två å S korväggen, numera i långhusets V del. Tavlorna restaurerades 1766 
(RÄK.) och konserverades 1911 av A. Norblad. - BESKR. 1830 omtalar en nu försvunnen 
>>tafla vid predikstolen, föreställande J ungfru Maria e Bebådelse>>. 

Kopparstick i svartmålade ramar: - l. >>Caiphas l Des Jiidischen Hohen-Priesters l 
Ausspruch oder Weissagung>>. Dessutom en lång text på latin. Sign.: >>Zu finden bey 
Joh. Christoph Hafner1 wohnhafft in der Tejnitter Gasser in Augsburg>>. Dagermått 
45 x 95.- 2. Korsbäringen. Nederst en lång vers på tyska. Sign.: »Joh. Christoph Hafner 
l Sc. excud. Aug. VindiL» Dagermått 53 x 77. - 3. Djävulen stänges in i avgrunden. 
Mezzotintogravyr. Sign.: >>Guido Reni pinx. Roma Elias Christophorus Heiss2 Sculp. et 
excud. Aug. Vind>>. Dagermått 82 x 60. 

1 JoHANN CHRISTOPH HAFNER, kopparstickare, f. 1668 i Ulm, t 1754 i Augsburg där han mest var 
verksam. 

2 ELIAs CHRISTOPH HErss, målare, kopparstickare samt kopparstickförläggare, f. 1660 i Memmingen, 
t 1731 på Trunkelsberg vid Memmingen. Han är en av de första mezzotintografikerna i Sydtyskland. 
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Fig. 115. Evangelisten Lukas. Oljemålning från Fig. 116. Evangelisten Johannes. Pendang till fig. 
1600-talet. Foto A. Norblad 1911. S. 121. 115. Foto A. Norblad 1911. 

Der Evangelist Lukas, St. Luke the Evangelist. Der Evangelist Johannes, St. John the Evangelist.
Ölgemälde aus dem 17. J h. Oil painting, 17th cent. Gegenstiick zu Abb. 115. Companion to fig. 115. 

Kristus överlämnar löse- och bindenyckeln åt Petrus, laverad teckning på papper inom 
glas och svartmålad ram. 1800-talet. Dagermått 80 x 58. 

Minnestavlor utarbetade av A. Hedengran, kopparstick inom glas och svartmålade 1\UNNES
TAVLORramar: - l. Över reformationens jubelfest 1717. På tyska, sign. av E. Geringius. 

2. Reformationens jubelfest 1721. På svenska, sign. A. Hedengran.l - Förkomna äro 
Hedengrans minnestavlor över Karl XI:s begravning och segern vid Narva, vilka in
köptes 1705 och försågas med ramar. 

Förkomna äro även två Gustav III:s (1771, 1772) och vardera ett Carl XIII:s och 
Carl XIV Johans tal, nämnda senast i INV. 1866. 

P ort r ä t t: - l. Martin Luther (fig. 117), målad på läder med pressad och försilvrad PORTRÄTT 

omramning, inom förgylld enkel ram. Luther är framställd med en bok i vänster hand, 
1 AMBRosws HEDENGRAN, kanslist i Kungl. Maj:ts kansli. Tecknare o. kopparstickare. f. 1660 i 

Hedemora ,t 1741 i Sthlm. Tecknade för svenska kyrkor ett antal minnestavlor, med rik kalligrafisk 
omramning. De graverades dels av honom själv, dels av Erik Geringius och Claude Haton. 
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Fig. 117. Porträtt av Martin Luther, målat på läder med pres
sad omramning. 1600-talets andra fjärdedel. Foto 1958. 

Lutherbildnis, auf Leder mit Portrait of Martin Luther, 
geprägter Rahmung gemalt, paint ed on Ieather, with tooled 
,zweites Viertel des 17. Jh. surround. seeond quarter of 17th 

cent. 

på vars pärm läses: VERBUM DOllUNI SUFFICIT. 2 Tim. 3:15; i höger hand en lagerkvist. 
Överst står: D. M. LVTHERVS l AETAT. l XLIX, nederst: 15321 RESTAURATOR. LIBERTATIS. l 
EVANGELII, allt pressat i läder, liksom även porträttets teckning. I omramningen i 
tidig broskverkstil äro inkomponerade följande symboliska framställningar: överst t. v. 
öppen bok med inskrift vox DEI inom en strålkrans; överst t. h. inkr. VERA LYX inom 
en strålkrans samt ett brinnande ljus; nederst t. v. en pelikan; nederst t. h. fågel Fenix; 
på omramningens mitt, t. v. en fågel, t. h. en orm resande sig framför en spegel. Fram
ställningarna i hörnen symbolisera de tre teologiska dygderna Tron (öppen bok, brin
nande ljus), Hoppet (Fenix) och Kärleken (Pelikanen). Av framställningarna på omram
ningens mitt symboliserar ormen med spegeln Klokheten (Prudentia), fågeln(duva?) 
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Fig. 118. Porträtt av kyrkoherden Per Sigvards Fig. 119. Porträtt av Anna Katrina Albin, f. 
son Albin, t 1723. Foto 1958. Abelin, t 1736. Pendang till fig. 118. Foto 1958. 

Pfarrerbildnis von 1723. Portrait, 1723. Bildnis von 1736, Gegen Potrait 1736. Companion 
stilck zu Abb. 118. to fig. 118. 

Ödmjukheten(Humilitas); dessa två ansågos vara döttrar till Hoppet.l Lutherporträt
tet återgår på en målning av Lucas Cranach d. ä. från 1532. 2 Kopian i Ronneby samt 
ramverket härrör från 1600-talets andra fjärdedel. Ramlisten troligen sekundär. Mått 
42,5 x 34. - 2. Kyrkoherden och prosten Pähr Sigwardsson Albin (t 1723),3 olja på duk 
inom skulpterad och förgylld ram (fig. 118). En face, skär och brun karnation, brun 
peruk och fond. 1700-talet. Restaurerat 1911 av A. N or blad. Dagermått 85 X 72. - 3. 
Den föregåendes hustru Anna Catharina Abelin (t 1736), olja på duk inom förgylld och 
skulpterad ram (fig. 119). En face, svart dräkt, vit huva och halskrås, grått hår, bruna 

1 Jfr W. MoLSDORF. Fiihrer durch den symbolischen und typologischen Bilderkreis der christlichen 
Kunst des Mittelalters, Leipzig 1920, s. 116 f. 

2 J. FrcKER, Die Bildnisse Luthers aus der Zeit seines Lebens. Luther-Jahrbuch 1934, s. 136 (nr 246), 
fig. 7 a. Jämfört med detta porträtt är Ronnebyporträttet emellertid spegelvänt och avviker något 
även i detaljerna (t. ex. lagerkvisten i handen). Det torde vara sannolikt, att porträttet i Ronneby hade 
som direkt förlaga ett grafiskt blad, utfört med den omtalade målningen av Lucas Cranach såsom för
laga. 

3 PER SwvARDssoN ALBIN, stud. 1683, pvgd 1702, kh i Ronneby 1703, t 1723.- G. m. ANNA KAT
RINA ABELIN, f. 1671, t 1736. 
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Fig. 12D. Gustav III:s porträttmedaljong av J. T. Sergel, 
inköpt 1794. Foto 1958. 

Porträtmedaillon König Gustafs Portrait m edallion of Gustav III 
III. 	 von J. Tobia s Sergel, by Sergel, purehased 1794. 

envorben 1794. 

ögon och brun fond. 1700-talet. Restaurerat 1911 av A. Nor blad. Dagermått 85 x 72. 
4. Kyrkoherden Thomas E. M. Hain (t 1871),1 olja på duk. Sign. Kleimer 1943. Dager
mått 64 x 54. - 5. Kyrkoherden Hans Bilder (t 1937), olja på duk inom svart och för
gylld ram. Sign. Signe Rundgren 1932. Dagermått 90 x81. 

Gipsreliefer:- l. Porträttmedaljong av Gustav III, profil åt höger (fig. 120), inom 
en brun träram. Utförd av Sergel. Inköptes 1794 (RÄK.). D 80. Hänger på tornrummets 
N vägg. men hade 1850 sin plats överst t. h. i koret. - 2. Haquin Spegel, 2 i helfigur, 
med psalmbok i handen. Avgjutning av en relief i Kallinge kyrka, utförd av W. Gieseke 
1939. Skänkt 1940 av fröken Lisa Grönvall. H 118. På sakristians Ö vägg. 

l THOMAS HAIN, f. 1809, t 1871. studier i Lund, pvgd 1834, kh i Ronneby 1849. - Närmare se G. 
HArN, En skotte kom till Bjäre, i: Bjärebygden 1958, s. 24 f. 

2 HAQUIN SPEGEL, f. 1645 i Ronneby, t 1714. Blev 1679 utnämnd till kh här, men mottog ej pastoratet, 
enär han strax därefter blev superintendent på Gotland; ärkebiskop 1711. Han var en av de främste 
psalmdiktarna under den karolinska tiden. Jfr E. LIEDGREN, Svensk psalm och andlig visa (Sthlm 
1926). 
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Fig. 121. Kollekttavlor från 1600-talet. Dep. i BM. Foto A. Edle 1935. 

I<ollektenbretter ans dem 17. Jh. Collection trays, 17th cent. 

Biblar: - l. Gustav Vasas bibel 1540-41 i skinnband, nytryck 1935- 37. - 2. niicKm 

Kristian IV:s bibel, tryckt hos Melchior Martzan, Köpenhamn 1632; ännu vid SNABBI:>~V. 
1919 försedd med de ursprungliga träpärmarna samt graverade mässingsbeslag, senare 
ombunden i skinnband. - 3. Karl XII:s bibel 1703 i skinnband med mässingsknäppen. 
- 4. Gustaf V:s bibel, i skinnband Sthlm 1917. - INv. 1647 upptager följande numera 
försvunna böcker: »l Bibell in Foliis, er for och effter, Slit, och megen Defect for och 
Efter, saa en Ny behöffuidiss. l Gradual ehr mogit Slit Salligh Nicolaus Myntemester ... 
gaff till Skollen och Kirchen. 2 Psalmhöger ehr Slidne, och defect udj. l goed Manual 
eller Alterbogh. l goed Passional. l gammell Passional med defect wdj>>. 

Sigillstamp med skaft (se titelbladet). På stampen: tre korslagda nycklar med in- mvERSE 

skrift RO NE + ms soNE KERKE. H 8, D 3,6. Dep. i BM. 

Series pastorum på svartmålat trä, med förgyllda bokstäver; i förgylld ram. Upp
satt 1911 på långhusets S vägg. Serien börjar med Boo Persson omkr. 1530 och avslutas 
(1958) med Richard Lindstam 1938. 

Kollekttavlor av skulperat, målat och förgyllt trä (fig. 121): - l. På lådans inner
sida en målning föreställande en kyrka och däröver inskr. med förgyllda bokstäver: 
EEDENCKET DER KIRCHEN. Å lådans framsida en vapensköld med ett stående lejon hål
lande en bössa, samt initialerna I.v.s.T. (=Johan von Schoting, handelsborgmästare i 
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Ronneby, t 1692).1 Lådan i övrigt grönmålad, handtaget borta . L 29. Dep. i BM. 
2. A v samma typ som föregående. På lådans innersida en målning, framställande en 

tiggare, samt däröver inskrift: BEDENCKET DEN ARMEN. I övrigt samma vapen, initialer 
och färgbehandling som på föregående . Svarvat handtag (sekundärt) . L 28,5. Dep. i BM. 

Kollektbäcken av koppar, runda, 3 st. lika. I botten ingraverat: TILL HÖR RONNEBY 

KYRKA 1846. Skänktes samma år av kopparslagaren A . P. Yström och voro då inuti 
förtenta (mv.). D 30. 

Offerskrin av svartmålat trä med snidade ornament - fåglar och ' blommor (för
varas numera löst). Skrinet och locket ha kraftigt utskjutande profiler i kinesiserande 

art. Förvaras i BM, dit det inköptes 1899 från antikvitetshandlare C. Ohlsson i Hjorts
berga, men lär enligt uppgift härröra från Ronneby kyrka. H 23, B 30, Dj 22. 

>> l pligtpall i Wapnhuset» upptages 1819 (INv.) . Finns ej kvar. 
Gol vu r av svartmålat och förgyllt trä, krönt av en urna. Inskr. å visartavlan: EKEGREN 

CARLSHAMN (se nedan). Omkr. 1800. H 257. Uppställt i S korsarmen. 
Solvisare, rektangulär av svartmålat trä, uppsatt på SV strävpelares S sida. Enkel, 

starkt förvittrad. Antagligen från 1700-talet. - Under 1600-talet voro två solvisare 

uppsatta på tornets V och S ytterväggar. Den första tavlan hade skänkts av handels
mannen Matthias Maes, den andra hade kyrkan bekostat (INv.) . Dessutom synes även 
på kyrkogården ha funnits en solvisare, uppställd på en trästock 1707 (INv.). 

I tornet är uppsatt ett tornur, inköpt 1883 (RÄK.). Visartavlor finnas i S och V på 

tornets övre del.- Ett äldre urverk (>>Seyerwerck>>) fanns redan 1656 (RÄK.) . År 1744 
blev det reparerat i Karlskrona :>>Anno 1744 blef Seger eller uhrvärcket så förbättrat, 
att det icke i mannaminne så warit, det giordes en Perpendikel der på, at det nu alldeles 
går bättre än förn> (RÄK.). Ä ven senare lagades urverket tämligen ofta, bl. a. 1798 av 

mästaren Nils Ekengren i Karlshamn (RÄK.). 
KLOCKOR 	 Klockorna hänga i tornet. - storklockan har runt halsen följande inskrift: JAG VILL 

FÖRKUNNA DITT NAMN, DU ALDRA HÖGSTE, OCH MIDT I FÖRSAMLINGEN PRISA GUD. På N 
sidan läses: ÅR 1593 BLEF DENNA KLOCKA GJUTEN I LUBECK, 1726 OMGJUTEN I RONNEBY, 

j SAMT ÅNYO OMGJUTEN I STOCKHOLM AF FIRMAN JOH. A. BECKMAN & CO ÅR 1882 j UNDER 
KONUNG OSCAR II~ REGERING, DÅ DOKT. WILH. FLENSBURG VAR BISKOP ÖFVER LUNDS 
STIFT, j I. HERLÖFSSON KYRKOHERDE I RONNEBY FÖRSAMLING SAMT KYRKOVÄRDAR DER
STÄDES j HANDL. J. ANDERSSON, RIKSDAGSMANNEN AUG. PETERSSON OCH ARREND. OLA 
HANSSON.j VÄGER 27 CENTNER 12 SKÅLPUND.j SOLI DEO GLORIA. På S sidan: NÄR MITT 

LJUD KRING RYMDEN SKALLAR, j JAG FRÅN VERLDENS ORO KALLAR j DIG TILL FRID OCH 
BÖN OCH SÅNG. j SYNDARE! DIG HERREN BJUDER, j HÖR DET! KANSKE SNART JAG LJUDER j 
VID DIN ÖPPNA GRAF EN GÅNG. D 129, H 113 (med krona), 88 (utan krona). - Om in
skrifterna och ornamenten på den 1882 omgjutna klockan (fig. 122) lämnar kyrkoherde 
Herlöfsson följande beskrivning (ATA): >>Inskrift på mitten: För 133 åhr wardt denna 

1 JoHAN voN SeROTING blev handelsborgm. i Ronneby 1671, justitieborgm. 1678 i Ronneby, i Karls
krona 1680, riksdagsfullmäktig 1672. 
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klocka guten uti Liibeck till S_! Laurentii 
kyrka i Ronneby. Sedan ähr den här på 
salige herrar Jakob och Mathei Christoffers 
i Amsterdam (s. 134) bekostnad med ett 
skeppunds tillökning worden omguten ge
nom kyrkoherdens Herr Wilhelm Corvins1 

omwårdnad. Åhr 1726 den 22. J ulii. 
Nere vid kanten: Med Guds hjälp är jag 
gjuten i Ronneby af And [W]etterholtz2 

ifrån Malmö. Anno 1726. - I ofwanstå
ende medlersta inskription finnes bilden af 
en man, som i högra handen håller ett 
lyftadt svärd med den wenstra hvilar på 
ett stränginstrument». Den beskrivna fi
guren tycks med all säkerhet varit S. Lau
rentius med sitt halster i den ena handen 
och med en palmkvist i den andra. 

Mellanklockan har på N sidan in
skrift: ÅR 1675 l BLEF DENNA KLOCKA NY Fig. 122. storklockan före omgjutningen 1882, 

1 : 20. Teckning av N. O. Berlin 1882.GUTEN. lOMGUTEN 1726. 1798. l OCH 1820. 
Die Hauptglocke vor der Great hell, prior to re-AF l THEODOR FRIES3 I JÖNKÖPING. l WÄG. casting in 1882.Umgiel3ung 1882. 

IV sK. 13 us 13 3 / 4 M. Dessutom ornament
fris. D 109, H 103 (med krona), 77 (utan 
krona). 

Lillklockan har runt halsen följande inskrift: ANNO 1667 30 MAY HAT MATTHEVS VON 
DORNE4 DIESE KLOCKE ZUM ANDERN MAHL VMB l GEISSEN LASSEN AFV(!)SEINE EIGNE 
VNKOSTEN GOTT ZVM EHREN VND DER KIRCHEN ZUM l RONNEBY ZVM BESTEN ARNOLD 
KLEIMAN ME FECIT LVBECK. 5 Klockans D 64, H 65 (med krona), 47 (utan krona). 

Till S:t Görans hospital i staden (s. 8) hade borgmästaren Verner Andersson (s. 119) 
skänkt en liten klocka, vilken senare hamnade i stadskyrkan och upphängdes i tornet. 
Den 29 nov. 1700 blev denna klocka på landshövdingens befallning transporterad till 
Karlskrona, där den uppsattes i stadsförsamlingens gamla kyrka (SvK Blekinge III, s. 8). 

1 WILHELM CoRvrN, stud. 1683, pvgd 1692 till tjänstgöring i Ronneby, s. å. stadskomminister, kh 
där 1724, t 1727. - G. m. ELisABETH MAES, dotter av köpmannen Jesper Maes. 

2 ANDERS WETTERHOLTZ, klockgjutare i Malmö, f. 1699, mästare 1729, t 1771. 
3 THEODOR FmEs, klockgjutare i Jönköping, f. 1794, mästare 1820, t 1828. 
4 MATTHEDs voN DoRNE, broder till Cordt (Konrad) von Dorne, handlande i Karlskrona, t 1717. 

Familjen tillhörde säkerligen släkten med samma namn i Liibeck. Jfr även vapen på mässhaken nr 1 
(s. 86) och på gravsten nr 21, s. 94. 

5 AREND IV. KLEYMANN (Kleimann), klackgjutare och köpman i Liibeck, dp. 1632, t 1692/93. 
TH. HAcH, Liibecker Glockenkunde, Liibeck 1913, s. 229. 

9-809842 
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INv. 1647 upptager >>l liden Tienste Kloeke bryges icke mehre. I Corib>. Denna s. k. 
sanctuskl'ocka var tydligen av medeltida härstamning. Finns ej kvar. 

SAMMANFATTNING 
I. Under 1100-talets slutskede uppfördes en absidkyrka av gråsten (fig. 123 A), vars murar återfinnas 

i nuvaran~e kyrkans långhus och i korets V del (fig. 16). Skråkantsockel, (absidens rundade sockelstenar 
finnas i det utvidgade korets ö mur, fig. 23) små fönster med huggen granitomfattning (fig. 21), portaler 
i S och N (fig. 24- 26). Plant trätak eller öppen takstol. 

II. Ko,rsarmarna i S och N tillbyggas (fig. 123 B). Granitsockel av samma utseende som i kärnkyrkan, 
romanska fönster- och dörröppningar med tegelomfattning (fig. 20, 28). På Ö sidan av korsarmarna 
anslö,to sig små rektangulära kapellbyggnader, förenade med korsarmarna genom välvda muröppningar 
(fig; 20), med koret genom portaler. Motsvarigheter till denna anordning finnas i Lunds domkyrka och i 
Bräkne-Hoby. - 1200-talets första tredjedel. 

III. Koret förlänges åt ö till nuvarande grundplan (fig. 123 C). Hela kyrkorummet förses med gotiska 
ribbvalv. Sparsamma kalkmålningar (fig. 48). Korsarmarnas sidokapell avlägsnas; i N uppföres en 
sakristia, täckt med k'ryssvalv liknande korets och långhusets. - 1300-talets början. 

Inventarium: Gravsten över Johannes Holebeke, 1308 (fig. 88- 89). 

IV. Ett kraftigt torn tillbygges i V (fig. 123 D), dekorerat med blil)dnischer och försett med sträv
pelare, av vilka den i SÖ inrymmer en för friluftspredikan avsedd predikstol (fig. 32- 33). V-portal 
(fig. 22). Tornets bottenvåning har tegelvalv med halvstensribbor och förenas med långhuset genom en 
valvb åge (urspr. trängre än den nuvarande). - Kalkmålningar i N korsarmen och i tornkammaren 
(fig. 52- 53). - 1400-talets andra hälft. 

V. Reparationer i nära anslutning till V-tornets uppförande: N korsarmen får ett stjärnvalv (fig. 
46), S korsarmen förses med två kraftiga strävpelare (fig. 31), sakristian utrustas med ett nytt gavel
röste med vackra tegelblinderingar (fig. 14). - Komplettering av målningsdekoren. Omkr. 1500. 

Inventarier: Triumfkrucifix (fig. 68), senmedeltida gravsten med bomärke. 

VI. Efter det nordiska sjuårskriget (1563- 70) upplever kyrkan fr. o. m. 1580-talet en ny blomstrings
period. Under 1580-talet förses kor, långhus och korsarmar med kalkmålningar, bestående av figurala 
scener och rik vegetativ dekoration (fig. 54- 63). Bland figurala framställningar märkes särskilt döds
dansen (fig. 57), en målad predikan om människan som slites mellan de onda och goda makter (fig. 59) 
samt den kristne riddaren (fig. 55). Den sistnämnde symboliserar måhända den danska kungamakten, 
resp. Fredrik Il, som uppträder som donator (fig. 60- 61) vid kyrkans reparation efter skadorna i sam
band med det av Erik XIV:s knektar anstiftade s. k. Ronneby blodbad 1564. 

Inventarier: Dopfunt av brons (fig. 74), lågtyskt arbete från 1604, ljusredskap (fig. 80- 82), epitafier 
(fig. 94- 105), gravstenar, delar av en prästbänk från 1600-talets andra fjärdedel (fig. 71), predikstol 
från tiden före 1647 (fig. 69), altaruppsats från 1652 (fig. 67). 

VII. Tiden efter 1658. Under 1600-talets senare hälft kompletteras inventarierna med bl. a . kalk och 
paten 1659 (fig. 75), antependium och mässhake från 1673 (fig. 83- 84). Även några nya epitafier och 
ett stort antal gravstenar tillkomma (fig. 106). - Under 1700-talets förra del repareras tornet, kyrko
gårdsmuren omlägges och förses med en ny ingång i V (fig. 9). 1770 uppföres vapenhus i S; 1772 över
kalkades målningarna i korsarmar och långhuset i samband med en partiell kyrkoreparering. Nya 
bänkar 1759- 60. 

Allmän reparation under 1840-talet, då bl. a. det gamla korskranket borttages. 1850 vidgas bågen 
mellan långhus och tornkammare. 
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VIII. Restaureringar: 1911 en större restaurering av kyrkans 
interiör under ledning av ark. Th. Wåhlin med A. Norblad som 
konservator. Kalkmålningarna i långhuset och korsarmarna fram
knackas och konserveras, målningsdekoren i koret befrias från 

[~.::::.:::\ 
~;:}J 

vissa 1700-talsövermålningar och rengöras. Ny altarring och A 
predikstolstrappa. Golvet justeras, bänkarna repareras, de vik
tigaste lösa inventarierna konserveras. Varmluftsvärmeanordning 
med värmekammare mellan sakristian och N korsarmen. -
1930 genomgår kyrkan en yttre restaurering, 1944 restaurerades 
sakristians inre under ledning av ark. R. Hjorth. 

ZUSAMMENFASSUNG 
I. Gegen Ende des 12. Jh. wurde eine Kirche mit Apsis aus 

FeJdstein errichtet (Abb. 123 A), deren Mauern man im Lang
hans und dem W Teil des Chores der jetzigen Kirche (Abb. 16) 
wiederfindet. Sockel mit abgeschrägter Kante (die abgerundeten 
Sockelsteine der Apsis finden sich in der O Mauer des erweiterten 
Chors, Abb. 23), kleine Fenster mit behauener Graniteinfassung 
(Abb . 21), Portale im S und N (Abb . 24- 26). Flache Holzdecke 
oder offener Dachstuhl. 

II. Die Kreuzarme im S und N werden angebaut (Abb. 123 B). 
Granitsockel von gleichem Aussehen wie in der Kernkirche, ro
manische Fenster- und Tiiröffnungen mit Backsteineinfassung 
(Abb . 20, 28). An die O Seite der Kreuzarme schlossen sich kleine 
rektanguläre Kapellenbauten, die mit den Kreuzarmen durch ge
wölbte Maueröffnung.en (Abb. 20) , mit dem Chor durch Portale 
verbunden waren. E ntsprechungen zu dieser Anordnung finden 
sich im Dom zu Lund und in Bräkne-Hoby. - Erstes Drittel 
des 13. Jh. 

III. Der Chor wird nach Osten bis zur heutigen Länge aus
gebaut (Abb. 123 C). Den ganzen Kirchenraum versieht man mit 
gotischen Rippengewölben. Spärliche Ansmalung (Abb. 48). Die 
Seitenkapellen der Kreuzarme werden beseitigt und 1m N eine 
Sakristei aufgefiihrt, die mit einem Kreuzgewölbe ähnlich denen 
des Ch o res und des Langhanses versehen ist. - Anfang des 14. Jh. Die GrundriLlent Growth of the 

wicklung der church.Ausstattung: Grabstein des Johannes Holebecke, 1308 (Abb . Kirche. 
88- 89). 

IV. Im W wird ein kräftiger Turm angefiigt (Abb. 123 D) mit Blindnischen geschmiickt und mit 
Strebepfeilern versehen, von denen derjenige im SO eine Kanzel fiir Gottesdienst unter freiem Himmel 
enthält (Abb. 32- 33). W Portal (Abb. 22). Das TurmerdgeschoLl hat Backsteingewölbe mit Halb
steinrippen und ist mit dem Langhans durch einen Gewölbebogen vereinigt (urspr. enger als heute). -
Der N Kreuzarm und die Turmkammer sind ansgemalt (Abb. 52- 53). - Zweite Hälfte des 15. Jh. 

V. Reparaturen im AnschiuLl an die Errichtung des W Turms: der N Kreuzarm erhält ein Stern
gewölbe (Abb. 46), der S Kreuzarm zwei kräftige Strebepfeiler (Abb. 31), die Sakristei ein neues Giebel
feld mit schönen Backsteinblenden (Abb. 14). - Ergänzung der Ausmalung. Um 1500. 

Ausstattung: Triumphkreuz (Abb. 68), spätmittelalterl. Grabplatte mit Hausmarke. 

Fig. 123. Kyrkans utveckling, 
1 : 1 000. A. Tuulse 1958. 

http:Mauer�ffnung.en


132 RONNEBY 

VI. Nach dem Siebenjährigen Nordischen Krieg (1563- 70) erlebt die Kirche ab 1580 eine neue 
Bliitezeit. Chor, Langhans und Kreuzarme werden mit figuralen Szenen und reicher vegetativer De
koration ansgemalt (Abb. 54- 63). Unter den figuralen Darstellungen tritt vor allem der Totentanz 
(Abb. 57) hervor, eine Predigt in Bildern iiber den zwischen guten und bösen Mächten hin- und herge
rissenen Menschen (Abb. 59), sowie der christliche Ritter (Abb. 55). Der letztgenannte symbolisiert 
vielleicht die dänische Königsgewalt oder Friedrich Il. (Abb. 60- 61), der als Stifter bei der Instand
setzung der Kirche nach dem von den Knechten Eriks XIV. angestifteten Blutbad von Ronneby (1564) 
a uftritt. 

Ausstattung: Taufe aus Bronze (Abb. 74), niederdeutsche Arbeit von 1604, Blaker, Kron- und Wand
leuchter (Abb. 80- 82), Epitaphien (Abb. 94- 105), Grabsteine, Teile eines Pastorengestiihls aus dem 
zweiten Viertel des 17. Jh. (Abb. 71), Kanzel aus der Zeit vor 1647 (Abb. 69), Altar von 1652 (Abb. 67). 

VII. Die Zeit nach 1658 ergänzt die Ansstattung mit u. a . einem Kelch und einer Fatene von 1659 
(Abb . 75), einem Antependium und einem MeLlgewand von 1673 (Abb . 83- 84). Auch einige neue Epi
taphien und eine groLJe Anzahl Grabplatten kommen hinzu (Abb . 106). - In der ersten Hälfte des 
18. Jh. werden der Turm repariert und die Kirchhofsmauern umgelegt und mit einem neuen Eingang 
im W versehen (Abb. 9), 1770 fiihrt man das Waffenhaus (Vorhalle) im S auf; 1772 werden die Malereien 
in den Kreuzarmen und im Langhans im Zusammenhang mit einer teilweisen Restaurierung iibertiincht. 
Neues Gestiihl 1759- 60. 

Allgemeine Instandsetzung in den 1840-Jahren, wo u. a. die alte Charschranke entfernt wird . 1850 
wird der Bogen zwischen Langhans und Turmkammer erweitert . 

VIII. Restaurierungen: 1911 eine gröLlere Restaurierung des Kircheninneren unter Leitung der Archi
tekten Th. Wåhlin mit A. Norblad als Konservator. Die Ansmalung des Langhanses und der Kreuzarme 
wird freigelegt und konserviert, diejenige des Chors von gewissen Obermalungen des 18. Jh. befreit 
und gereinigt. Neue Altarschranke und Kanzeltreppe. Der FuLlboden wird ausgebessert, die Bänke 
repariert, die wiehUgsten beweglichen Ausstattungsstiicke konserviert. Warmluftheizung mit Heiz
kammer zwischen der Sakristei und dem N Kreuzarm. - 1930 wird das KirchenäuLlere einer Restaurie
rung unterzogen, 1944 das Innere der Sakristei unter Leitung von Arch. R. Hjorth erneuert. 

SUMMARY 

l. During the final years of the 12th century, a grey stone church with an apse was erected (fig. 
123 A), and parts of the walls are to be found in the nave and the W. section of the chancel (fig. 16). 
Bevelled sockel (the rounded socle-stones of the apse a re in the E. wall of the widened chancel, fig. 23), 
small windows with hewn granite surrounds (fig. 21), doorways to S. and N . (figs 24- 26). F lat timber 
roof or open roof-truss. 

Il. Additions to S. and N. transepts (fig. 123 B). Granite socle of same appearance as in nucleus. 
Romanesque window and door openings with brick surrounds (figs 20, 28) . On E. side of transepts, 
small rectangular chapels linked with transepts by means of vaulted wall-openings (fig. 20) and with 
chancel via doors. Corresponding arrangements are found at Lund Cathedra! and at Bräkne-Hoby. 
- First third of 13th cent. 

III. Chancel lengthened to E., giving present ground plan (fig. 123 C). The entire interior provided 
with Gothic rib-vaulting. Some scanty mural-painting (fig. 48). The chapels adjacent to transepts 
removed; vestry erected to N., with cross-vaulting similar to that of chancel and nave. - Beginning 

of 14th cent. 
Inventory: Graveslab of Johannes Holebeke, 1308 (fig. 88- 89) . 
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IV. A big tower added to W. (fig. 123 D), decorated with blind niehes and provided with buttresses, 
the one to the S.E. embodying an open-air pulpit (figs 32- 33). W. doorway (fig. 22). The ground floor 
of the tower has brick vaulting with half-brick ribs and is linked with the nave via a vaulted arch (ori
ginally narrower than at present). - Mural paintings in N . transept and in ground floor of tower (figs 52 
- 53). - Second half of 15th cent. 

V. Repairs in conneetion with erection of Vv. tower: Star vaulting was installed in the N. transept 
(fig. 46), the S. transept was provided with two strong buttresses (fig. 31) and the vestry acquired a 
new gable with some beautiful decorative brickwork (fig. 14). - Painted decorations augmented. Circa 
1500. 

Inventory: Rood (fig. 68), late medieval graveslab with family mark. 

VI. After the seven years war in the North (1563- 70) and from the 1580's onwards, the church 
entered a new period of development. The 1580's saw the appearance of the chancel, the nave, and tran
septs with paintings depicting scenes with figures and elaborate flora! motifs. Amongst the figure subjects 
one may specially note the Dance of Death (fig. 57), a pictorial sermon concerning mankind torn between 
good and evil forces (fig. 59), and the Christian Knight. It may be that the latter symbolises Danish 
royal power and in particular Fredrik II, who is shownasa donor (figs 60- 61) in connectionwith repairs 
to the church after it bad been damaged in 1564, during the so-called 'Ronneby bloodbath' involving 
the soldiers of Erik X IV. 

Inventory: Bronze font (fig. 74), low German work, 1604; lighting equipment (figs 80- 82); memorial 
tablets (figs 94- 105); graveslabs; parts of a pew for clergyman's household, seeond quarter of 17th 
cent. (fig. 71); pulpit, prior to 1647 (fig. 69), altar decorations, 1652 (fig. 67). 

VII. After 1658. During the latter half of the 17th cent., the contents were augmented by such things 
as a chalice and paten 1659 (fig. 75), an altar hanging and a chasuble 1673 (figs 83- 84). A number of 
new memorial tablets and a !arge number of graveslabs also made their appearance (fig. 106). - During 
the earlier part of the 18th cent. the tower was repaired, and the churchyard walls were altered and 
provided with a new entrance to the W. (fig. 9). In 1770, in connection with repair work, a porch was 
erected to S.; in 1772 the transept and nave paintings were obsenred by limewash. New pews 1759- 60. 

General repairs during the 1840's, when the old rood screen was removed. In 1850 the arch between 
nave and tower chamber was widened. 

V III. Restorations: In 1911 there were intensive interior restorations under the direction of architect 
Th. Wåhlin, with A. Norblad as conservator. Tempera paintings in the nave and transepts were revealed 
and conserved, painted decorations in the chancel were freed from a certain amount of 18th cent. over
painting and then cleaned. New altar-rails and pulpit steps. Floors adjusted, pews repaired and the more 
important movables conserved. Air heating and boiler-house installed between vestry and N. transept. 
- In 1930, externa! restorations. In 1944, restoration of vestry interior under direction of architect R. 
Hjorth. 
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SläktsamJ:>andet mellan medlemmar av släkten Christophers, nämnda i 

Ronneby kyrkobeskrivning 


CHRISTOFFER JACOBSSON 
handlande i Ronneby, t 1667 

G. m. KARIN ToRESDOTTER, f. 1611, t 1700. 

JACOB CHRISTOPHERS TEODOR (TORE) CHRISTOPHERS 
handlande Ronneby, från 1680-talet f. 1655, t 1710. - Handlande och rådman. 

Amsterdam G. 1:o 1686 m. CECILIA v. ScHOTING (f.1667, t 1699), 
dotter av handelsmannen i Ronneby Paul v. Schoting 

och Catharina Wo!ters v. 'Vesthausen; g. 2: o 1701 
MATTHIAS, f. 1671 

m. EvA CATHARINA SCHAEIJ i hennes 1: a giftehandlande i Amsterdam 
(g. 2 :o 	1712 m. amiralen och landshövding 

Jonas Fredrik Örnfelt) . 

THEODOR, ad!. ANKARCRONA, JACOB, 1751 ad!. ANKARCRONA, MATTIAS, 1717 ad! 

f. 1687, t 1750 (SvK Up VI, s. 783). (f. 1693, t 1755), handlande i Karls ANKARCRONA, 
Han gick i holländsk-västindiska komp: s krona; deltog genom ett flertal f. 1694, t 1719. 
tjänst samt därpå i fransk örlogstjänst 
och därefter i engelsk. Återkom till Sverige 

fabriksanläggningar där och i 
Ronneby kraftigt i tidens 

Officer 

1711, kommendör 1715, adlad 1717. industriella strävanden. 
G. 1712 m. sin syssling 

KATARINA BEATA VON SCHOTING. 

Släktsambandet mellan medlemmar av släkten Schliiter, nämnda 1 


Ronneby kyrkobeskrivning 


HERMAN SCHLtJTER d. ä., 

borgmästare 


Hustrun KATARINA, t 17j1 1636 


HERMAN (1600 78) HENRIK t 1658 JOHAN (1617 50) 
borgmäst. i Ronneby G. m. MARGARETA 

HANSDOTTER i hen~~----------~ 
nes 1: a gifte (g. 2: o

WILHELM, köpman, seder
m. borgm. Jespermera borgmästare i Karls

Skov, s. 110, not 1).krona. - G. m. MARIA 
CLAUSDOTTER LOCKERWITZ. 

CATHARINA. -- G. m. ISAAC VON 
Sf.HOTING (s. 80, not 4).CLAS, f. 1671, hand!. i 


Karlskrona, tomtägare i 

Ronneby. 


ELIAS (t 1689) MARGARETA 
rådman i 

Karlskrona 



Fig. 124. Möljeryds kyrka från ö. Foto A. Tuulse 1957. 

Die Kirche von Möljeryd von O. Möljeryd Chrch from E. 

MÖLJERYDS I(YRI(A 

BLEKINGE, BLEKINGE LÄN, LUNDS STIFT 


MEDELSTADS KONTRAKT 


Beskrivningen avslutad i oktober 1958 

H A N D S K R. K Ä L L O R O C H A V B.-S A M L. BST: Ritningar av C. MODIG H 1926, dels uppmätning, 
dels förslag till förändring av kyrkan i Mö:jeryd (plan, fasader mot ö och N); handlingar, tidnings

urklipp. - PAsToRsÄMBETET I RoNNEBY: •>Förslag till Skolhus i Möljeryd som derjemte kan användas 
som Kyrka•>, plan, fasad mot Ö och tvärsnitt mot S av N. O. BERLIN, Ronneby 1894; plan och 
sektion av kyrkan av JoHN HARALnssoN 1940; brev och handlingar. 
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Fig. 125. Plan, 1: 300. C. Modigh 1926. 

Grundril3. Plan. 

KYRKOBYGGNADEN 

ÄLDRE Kyrkan i Möljeryd i Ronneby landsförsamlings nordligaste del är i sin nuvarande ge
BYGGNAD stalt en ombyggnad av ett äldre trähus, uppfört enl. ritningar av N. O. Berlin 1894 som 

kombinerad skola och gudstjänstlokal. Till grundplan och volym överensstämde denna 
byggnad nästan helt med den nuvarande kyrkan. Den viktigaste skillnaden var, att det 
gamla husets interiör icke hade någon fast kyrklig inredning, utan användes i vardags
lag som skollokal, tvådelad medelst en skjutbar mellanvägg (avlägsnad l 928). Denna 
skiljevägg kunde öppnas, då gudstjänster anordnades i byggnaden. I exteriören marke
rades byggnadens kyrkliga uppgift genom en liten takryttare på N gavelröstet (fig. 126), 
krönt av en vindflöjel med årtalet 1894. Takryttaren borttogs l 947 och flöjeln förvaras 
numera i materialboden. 

OMBYGGNAD Sitt nuvarande utseende fick kyrkan l 928 genom en grundlig renovering enl. förslag av 
1928 stadsbyggm. Carl Modigh, Ronneby. l 947 företogs en kompletterande restaurering. Kyr

kan (fig. 124- 126) består av en rektangulär träbyggnad, orienterad åt N, med en för
hall i Ö och sakristia i V. Sockel av granit, ytterväggarna vitrappade (före 1947 bräd
fodrade) . Tegeltak. 

FÖNSTER Kyrkans f ö n s t e r äro parvis ställda, rundbågiga och med vitmålade träkarmar. 
INGÅNG Ingången i Ö flankeras av pilastrar av gulgråmålade bräder och krönes av ett gavel

fält, tillkommet l 928 (fig. 124). På gavelfältet en strålande sol i relief, överst ett förgyllt 
kors. Å pilastrarna två lyktor av kopparplåt och glas. 
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Fig. 126. Kyrkan från Ö. Foto L. G. Kindström 1943. 

Die Kirche von O. Church from E. 

Till sitt inre utgöres kyrkan av en stor sal med brutet innertak av spåntade och vit- INTERIÖR 

målade bräder (fig. 127). Väggarna ha gråmålad brädpanel, och äro i övrigt spända med 
gulmålad papp. Golv av gulfernissade bräder, i koret (åt N) två steg högre än i lång
huset. 

sakristian i v och förhallen i ö hava väggar, golv och tak som i kyrkorummet. 

Kyrkan fick ånguppvärmning 1928, med pannrum under sakristian. 


INREDNING OCH LÖSA INVENTARIER 

All fast inredning har tillkommit i samband med kyrkans restaurering 1928 och är ALTAR-

utförd enl. ritningar av stadsbyggm. C. Modigh. ANORDNING 

Altare mot N väggen av gråmålade bräder. Altartavla - olja på duk- fram
ställer Kristi himmelsfärd och är signerad G(unnar) Torhamn 1928 (fig. 128). H 225. 
Kring tavlan är på väggen målat ett rött draperi, med Guds lamm överst, utfört av 
konstnären G. Torhamn 1956. - Altarring av gråmålat trä, med små förgyllda kors 
som dekoration. 
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Fig. 127. Interiör mot N. Foto 1958. 

Kircheninneres gegen N. Interior towards K. 

KRUCIFix Krucifix av skuret, omålat trä, korset brunfernissat. Modernt arbete, inköpt 1928 i 
Oberammergau. H 59, figurens H 22. Står på altaret. 

PREorKsToL Predikstol, polygonal, enkel, av gråmålat trä med förgyllda lister och små kors
blommor som dekoration. 

BÄNKAR Öppna b ä n k a r med cirkelrunt avslutade gavlar. Gråmåla de, med lister och dekor 
som predikstolen. 

NUMMER- Nummertavlor, ett par, svartmålade, enkla. H 84. 
TAVLOR 

ORGEL Orgeln är uppställd på ett podium i kyrkans S del. Podiets barriär med enkla fyll
ningar i gult-grått-blått. Orgeln - med synligt pipverk - är tillverkad av A. Mårtens
sons orgelfabrik AB i Lund och inköptes 1956. 

DOPREDSKAP Dopfunt av ek, kalkformad. På cupparr Kristi monogram, Heliga andes duva och 
Betlehemsstjärna i delvis förgylld relief, på foten svartmålade ringkors. Inskr. på cup
pan: EN KÄLLA SKALL UPPRINNA * I HERRENS HELGEDOM * ATT MÄNSKORS BARN MÅ 

FINNA * DET NYA LIVETs LÄKEDOM. Dopfunten är tillverkad i Lund enl. kh Arendhs 
ritningar och skänkt av Möljeryds kyrkliga ungdomskrets julen 1944. H 90. 
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Fig. 128. Kristi himmelsfärd. Altartavla av Gunnar Torhamn 
1928. S. 137. Foto 1958. 

Christi Himmelfahrt, Altarbild von Christ Ascends to Heaven. Altar 
Gunnar Torhamn 1928. painting by Gunnar Torhamn 

1928. 

D o p f a t av silver, på dopfunten. Runt, i mitten ingraverat kors med törnekrona. Enl. 
stplr tillverkat av C. G. Hallberg, Sthlm 1944 och skänkt av Möljeryds kyrkliga ung
domskrets samtidigt med dopfunten. D 30.- Dopskål av nysilver, rund, enkel. Skänkt 
samtidigt med dopfatet. D 25, H 8,5. 

Kalk, kanna och oblatask av nysilver av GAB, tillkomna omkr. 1928.- Paten NATTVARDs

av silver, enl. stplr tillverkad av K. G. Markströms Guldsmedsaktiebolag, Uppsala 1953. KÄRL 

D 16. 
Ljusredskap består av ett par ljuskronor av mässing med 8 ljusarmar i en krans LJusREDsKAP 

(moderniserad 1600-talstyp), 10 st. ljusplåtar och 4 st. ljusstakar av samma mate
rial. Tillverkade av Karlskrona lampfabrik 1928. 

Rött antependium, kantat med guldband. I mitten kors av guldband samt enkla TEXTILIER 

broderade slingor. Tillverkat 1928 av Mode- och tapisseriaffären i Ronneby. 
Vit mässhake, på framsidan Guds öga, broderat i guld och flerfärgat silke; på bak

sidan broderier: kors samt Kristus välsignande skogsbygden, dessutom kräkla och fakla 
korslagda. Sign: ssKT (= Södra Sveriges Kyrkliga Textilier, Lund) /1948/ s B s. Skänkt 
av Möljeryds kyrkliga ungdomskrets. 
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Håvar: l. Av rött mönstrat tyg, hopfäst på mässingsring och försedd med två korta 
handtag av svarvat trä. Tillkommen 1926. H 16, L 29. - 2. Av svart sammet med 
applicerat kors i guld, guldband och tofs. 

KLOCKSTAPEL 

Klockstapeln (fig. 129) strax Ö om kyrkan är uppförd som kloekbock på granit
sockel, inklädd med rödmålade bräder och spån. Kantlister och strävpelare vitmålade. 
Spånbeklätt sadeltak krönes av en spetsig spira, även denna spånbeklädd och avslutad 
av en järnstång med kula och tupp av järnplåt med årtal 1912. - Stapeln uppfördes 
l 912 och hade som närmaste förebild en numera riven klockstapel vid Kallinge bruks
kapell (s. 151). Typen ansluter sig till äldre byggnadstraditioner. 

KLOCKA Klockan hänger i stapeln och har följande inskrifter: LOEVER HERREN l MED KLING

ANDE TUNGA DET BUDSKAP JAG BÄR j TILL GAMLA OCH UNGA: SE, HERREN ÄR NÄR, l HANS 

SABBAT ÄR INN E, HÅLL UPP MED DIN ID, l OCH HÄLGA DITT SINNE FRÅN ORO OCH STRID. 

- ÅR 1912 l I KONUNG GUSTAF V~ 5_!:: REGERINGSÅR, DÅ l HANS HILDER VAR KYRKOHERDE 

OCH EMIL NORRMAN KOMMINISTER, l BLEV DENNA KLOCKA GJUTEN FÖR RONNEBY FÖR

SAMLING AV l JOH. A. BECKMAN & CO - HUGO LIND - I STOCKHOLM. Överst en fris med 
tuppar och vinlöv, nederst eklöv. H (utan krona) 95, D 127. 

SAMMANFATTNING 

Ar 1894 uppfördes i Möljeryd i Ronneby landsförsamlin gs nordligaste del en träbyggnad som kombi
nerad skola och gudstjänstlokal. För denna uppfördes 1912 en klockstapel (fig. 129). 

1928 företogs enligt förslag ,av stadsbyggm. Modighen grundlig renovering av byggnaden, som nu inrätta
des enbart som gudstjänstlokal (fig. 124- 126). Byggnaden är uppförd av trä och består av en enkel 
rektangulär predikosal med brutet innertak, förhall i Ö och sakristia i V. 

Inredningen från 1928 en!. förslag av ark. C. Modigh. Altartavlan av konstnären Gunnar Torhamn 
1928 (fig. 128). 

ZUSAMMENFASSUNG 
Im Jahre 1894 wurde in Möljeryd im nördlichsten Teil der Landgemeinde Ronneby ein Holzgebäude 

errichtet, das Schule und Gottesdienstlokal in sich vereinigte. Daneben wurde 1912 ein Glockenturm 
aufgefilhrt (Abb. 129). 

1928 nahm man nach dem Projekt des Baumeisters Modigheine griindliche Renavierung des Gebäudes 
vor, das nun ausschliel3lich kirchlichen Zwecken dienen sollte (Abb. 124- 126). Der Bau ist aus Holz 
und besteht aus einem einfachen rechteckigen Predigtsaal mit gebrochenem Holztonnengewölbe, Vor
halie im O und Sakristei im W. Ausstattung von 1928 nach Vorschlag des Arch. Modigh. Das Altarbild 
von Gunnar Torhamn 1928 (Abb. 128). 
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SUMMARY 


In 1894 at Möljeryd in the northernmost part of the rural parish of Ronneby, a timber building 
was erected to serve as a combined school and house of prayer. A bell-tower was erected in 1912 
(fig. 129). 

In 1928 and in accordance with proposals by architect Carl Modigh, there was thorough restora
tion of the building, which now became equipped solely as a house of prayer (figs 124- 126). It is a 
timber building of simple rectangular form and has an inner faceted ceiling, an entrance hall to E. 

and a vestry to W . 
Interior decoration 1928 arranged by architect C. Modigh. Altar-piece by Gunnar Torhamn 1928 

(fig. 128). 

Fig. 129. Klockstapel, byggd 1912, från S. Foto 
A. Tuulse 1957. 

Glockenturm, errichtet 	1912, Bell tower, built 1912 
von S. from S. 



Fig. 130. Bredåkra kyrka från SV. Foto A. Tuulse 1957. 


Die Kirche von Bredåkra von S\V. Bredåkra from S.W. 


BREDÅI(RA I(YRI(A 

BLEKINGE, BLEKINGE LÄN, LUNDS STIFT 


MEDELSTADS KONTRAKT 


Beskrivningen avslutad i oktober 1958 

HANDSKR. KALLon ocH AVB.-SAML.: ATA: Hand!. , fotos och tidningsurklipp.- BST: Ritning 
till en kyrka i Bredåkra, sign. J. F. ÅBoM 1865. (ej utförd); ritningar till nuv. kyrka av ark. HERBERT 
KocKUM 1936- 37 (situationsplan, plan, sektioner, fasader, inredningsdetaljer m. m.); ritningar till 
kyrkogårdsutvidgning 1937 (JOHN HARALDSSON) och 1949 samt detaljritningar till urnlund 1950; 
handlingar om kyrkan och inv., tidningsurklipp.- PAsToRsÄMBETET r RoNNEBY: Brev och handlingar. 
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Fig. 131. Kyrkogårdsplan, 1 : 3 000. 

Grundrifl des H:irchhofs. Plan of churchya rd. 

KYRKOGÅRDEN 

Kyrkogården (fig. 131) ligger V om kyrkan, på andra sidan landsvägen Ronneby
Växjö. Den anlades 1861 och är gemensam för Ronneby stadsförsamling och alla lands
församlingar i detta pastorat, utom Saxemara, som har egen kyrkogård sedan 1940 
(s. 172). Kyrkogårdens äldsta del ligger mitt emot kyrkan. Flera utvidgningar ha senare 
tillkommit nämligen den s. k. skogskyrkogården i S från 1926, den N delen från 1939 och 
den V från 1953. Inhägnaden består av en gråstenskalim ur, i sin äldre del tillkommen vid 
kyrkogårdens anläggande, senare flera gånger kompletterad i samband med utvidgningar. 
- Huvudingång i Ö med granitstolpar och grindar av smidesjärn. 

På kyrkogårdens N del ett litet b å r h u s av vitrappat tegel med trappgavlar, målade BÅRnus 

i grågrönt. Yttertak av tegel. Byggnaden har tillkommit något efter kyrkogårdens an
läggning på 1860-talet. 
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Fig. 132. Plan, 1 : 300. H. Kockum 1936. 

Grundri13. Plan. 

KYRKOBYGGNADEN 

I samband med kyrkogårdens anläggning väcktes redan omkr. 1860 tanken att upp
föra en kyrka i Ronneby landsförsamlings N del. 1861 hade (sT.PROT.) flera ritningar 
anskaffats till kyrka i Bredåkra. Ytterligare en ritning, utarbetad av ark. J. F. Åbom1 

(fig. 133) visar en stor byggnad i pseudoromansk stil. Denna blev emellertid icke 
uppförd. 

NUVARAN Först 1936 tog man på allvar upp kyrkobyggnadsprojektet. Ritningar utarbetades 
DE KYRKA 1936- 37 av arkitekten Herbert Kockum, Stockholm (stadfästa den 2 april 1937) och 

kyrkan uppfördes 1937- 39. Den ligger Ö om landsvägen mitt emot kyrkogården, och 
har framför V fasaden ett med gråstensmur omgärdat område. Muren saknas mot lands
vägen och avslutas vid hörnen med granitstolpar, liksom själva muren täckta av kalk
stensplattor. Området är planterat med lövträd. 

Kyrkan består av ett rektangulärt långhus utan särskilt markerat kor, torn i V och 
sakristia i N (fig. 130, 132). Sockel av huggna gråstensblock, murar av tegel, slätputsa
de och vitkalkade. Ö väggen har två strävpelare. Yttertak av tegel. Tornet har gavla~ 
i N och S samt sadeltak täckt av tegel. På V fasaden årtalet 1937 med siffror av smides
järn. Ett tornur med visartavlor i N, S och V uppsattes efter 1943. 

FÖ NSTER Fönsteröppningarna äro stickbågiga, med vitmålade träkarmar och antikglas. 

1 JoHAN FREDRIK ÅBOM, arkitekt, f. 1817, t 1900. Blev 1845 ÖIÄ:s konduktör och 1862 förste arki
tekt; från 1880 byggnadsintendent för kronans hus i landsorten. Han följde receptivt den stilhistoriska 
arkitekturens utveckling, kanske främst under intryck av den samtida Parisarkitekturen. Hans mest 
kända verk äro Berns' salonger (1862) och Stockholms Enskilda Banks lokal vid Lilla Nygatan (1860). 
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Tornets mellersta våning har åt V en tudelad glugg med omfattning och mittkolonnett 
av vitputsat tegel. Klackvåningen har liknande ljudgluggar åt S, V och N. 

Kyrkans huvudingång i V är stickbågigt avslutad och har port av brunbetsade INGÅNG 

eklameller med järnbeslag av medeltida typ. 
Ingång till kyrkan genom en förhall i tornets bottenvåning. Kyrkorummet (fig. INTERIÖR 

134) består av en stor sal, täckt med ribbvalv av tegel. De V valven vila på tvärtunnlik
nande kraftiga sköldbågar samt väggpilastrar, av vilka de fyra mellersta äro försedda 
med smala rundbågiga genomgångar. Valven i två V traveer äro konstruerade som kryss
valv. Kyrkorummets Ö del täckes av stjärnvalv, vilket markerar denna del av rummet 
som korkvadrat. Någon triumfbåge finnes ej. Valv och väggar äro putsade och kalkade. 
Taket över orgelläktaren i V av brunstrukna bräder. - Golv av plansten i gångar och 
kor, vars golv ligger två steg högre än långhusets. I bänkkvarteren trägolv. 

Sakristian i N har en enkel interiör, med golv av linoleum samt vitrappade väggar SAKRISTIA 

och tak. Vid N väggen ett litet bönealtare. Ytteringång i N. 
Ett b å r h u s finnes i källaren under tornet. BÅRHUS 

Kyrkan har centraluppvärmning med ånga. Pannrum under sakristian. UPP

VÄRMNINGKyrkans arkitektur visar i exteriören en viss anknytning till Ronnebys stadskyrka, 
dock är detta här icke så påfallande som i Saxemara (s. 166). I kyrkorummets valvsystem 
har arkitekten utnyttjat konstruktionsprinciper från Sveriges medeltida sakralarkitek
tur. 

INREDNING OCH LÖSA INVENTARIER 

Al t aret murat av t egel, täckt av en rödaktig marmorplatta. Över altaret, på Ö väggen, ALTAR

hänger en altartavla - olja på duk - framställande Kristi förklaring, signerad Tor ANORDNIN G 

Hörlin 1939. I förgylld ram. - Altarring av mörkbetsad och mattbonad ek har svar
va9-e dockor och rektangulära mellanstycken. Utförd enl. ritningar av ark. H . Kockum 
som även har komponerat kyrkans övriga inredning. 

Krucifix: - l. Av omålat lövträ, korset av svartmålat trä. Modernt arbete, inköpt KRUciFIX 

1937. På baksidan står skrivet med blyerts: >>CN:cm. H 63, figurens H 36. Står på altaret. 
- 2. Av tenn, på kors av samma material (fig. 135). Avsett att hängas på väggen. 1800
talet? H 34,5 figurens H 12,5. Inga stplr. Står på sakristians altare. 

Predikstolen består av fyrkantig korg med avfasade hörn och trappa, allt av mörk- PREDIKsToL 

betsad och bonad ek. Korgens fasader livas av arkadfält med kannelerade pilastrar och 
konsoler. 

B ä n k i n r e d n i n g av brunbetsad ek, öppen, med enkla rektangulära gavlar. BÄNKAR 

Orgelläktaren i V är placerad i tornet, som öppnar sig mot kyrkorummet med en ORGEL

LÄKTAREarkadbåge (jfr Saxemara, s. 167). Läktaren vilar på två fyrkantiga pelare och har barriä
ren av mörkbetsad och bonad ek. - Orgel med synligt pipverk är utförd av A. Mårtens
sons orgelfabrik AB i Malmö. 

10- 809842 
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NUMMER

TAVLOR 


DOP

REDSKAP 


NATT

VARDSKÄRL 


BRUDKRONA 


LJUS

REDSKAP 


. - ·  --,-·  ·-·r-.---:,---·-·,---·  · -

Fig. 133. Plan till en icke utförd kyrka i Bred
äkra, ritad av J. F. Åbom 1865. 1 : 300. BST. 
Entwurf flir eine nicht ans Plan of a church projec
gefiihrte Kirche in Bred ted for Bredåkra but nev
åkra von J. F . Åbom 1865. er built. D esign by J . F. 

Abom 1865. 

Nummertavlor, ett par lika. Svart
målade, i förgyllda ramar med avrundade 
hörn. H 117. 

Dopfunt av grå granit. Tunnformig. 
Utförd av skulptören W. Gieseke, Ronneby 
l 939. Inskrift: JESUS SADE, LÅTEN BARNEN 

KOMMA TILL MIG. H 100, D 70. - Dopskål 
av silver, rund. Enl. stplr av C. G. Hall 
berg, Sthlm 1939. D 22,5 H 7. - Dopfat 
av nysilver, runt. Stplr av GAB. Står i 
funten. D 40. 

Kalk med tillhörande paten, vinkan
na och oblatask av nysilver, med inskr., 
likalydande på alla föremålen: GÅvA TILL 

BREDÅKRA KYRKA, AV KVINNOR FRÅN R:BY 

LANDSFÖRSAMLINGS NORD V ÄSTRA DEL ÅR 

1938. 

Brudkrona av silver, med 14 spetsar. 
Enl. stplr utförd av C. G. Hallberg, Sthlm 
l 940. Inskrift på ringen: SKÄNKT TILL 

BREDÅKRA KYRKA ÅR 1940 j AV MAJOREN 

G. NYELAD OCH ÖVERLÄKAREN O. SUNDIN 

WÄXJÖ. H 7,5 nedre D 5,5. 
Ljuskronor: - l. Av försilvrad mäs

singsplåt, med 16 ljusarmar i två kransar. 
Staven krönt av dubbelörn, avslutad av 
en stor kula. Modernt arbete. H ca 140. 
2. Ett par av mässing, med 16 ljusarmar i 
två kransar. Samma form som nr l. H l 90. 

Ljusplåtar av driven och punsad mäs
sing; ovala, med fjäderformat överstycke, 
14 st. lika. Enl. stplr av Lars Holmström, 
Arvika (jfr Saxemara, s. 168). H 70. 

Ljusstakar: -l. Ett par av nysilver, 
dekorerade med naturalistiska rankor och 
vinlöv. Två tillhörande extrakrön finnas; 
genom påsättande av dessa kunna stakarna 
förvandlas till trepipiga (två armar + topp
ljus). Vid fotens kant otydliga stplr. Mo
dernt arbete, enl. uppgift av tjeckiskt ur
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Fig. 134. Interiör mot Ö. Foto 1958. 

Kircheninneres gegen O. Interior towards E. 

sprung. H 36. - 2. Ett par av mässing, med blom- och bladornament. Moderna. H 35. 
- 3. Ett par av tenn, med kulformat mittparti. Stplr: GJUTET TENN, s o, OLLERS, 

m 8 (= 1938). H 12,5. - 4. Ett par av tenn, för tre ljus. Stplr: ART-PEWTER l DENMARK. 

Inskrift: TILL l BREDÅKRA l KYRKA l 1941 l SKÄNKTA AV j LOKANSMÅLA l SYFÖRENING. H 13. 
Textilierna ha tillkommit efter 1939 och äro till större delen gåvor. Bland antepen- TEXTILIER 

dierna märkes ett av röd sidendamast med broderier (kors flankerat av knäböjande 
änglar), ett av rött tyg, ett av beige linnetyg med broderier och ett enkelt svart. 
Mässhake av vit sidendamast med applikation och broderi. - Predikstolskläde av 
rött mönstrat tyg. 

H å v a r, ett par lika, av svart sammet, med broderier i silver och silvertofs. Försilvrad 
mässingsholk 

Gustav V:s bibel 1917, skänkt 1938 av fru Hedvig Wernstedtl. DIVERsE 

Klockorna hänga i tornet. - Storklockan har följande inskrifter: SIONS FOLK FRÅN KLOCKOR 

NÄR OCH FJÄRRAN, l NU I DENNA HÖGTIDSSTUND l HELGA DIG PÅ NYTT ÅT HERRAN, l 
1 HEDVIG CAROLINA CATHARINA GRENANDER, f. 1858, t 1943. G. 1:o 1884 m. OTTO WREDE AF ELIMÄ, 

f. 1850 på Djupadal i Ronneby sn, t 1891; 2:o 1896 m. CARL LAGO WERNSTEDT, f. 1863, t 1936. 
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Fig. 135. Krucifix av tenn, 1800-talet. S. 145. 

Foto 1958. 


I<rnzifix ans Zinn ans dem Crncirix, pewter, 19th cent. 

19. Jh. 

TRÄD MED HONOM I FÖRBUND! l OCH NÄR 

TEMPELKLOCKAN KALLAR, KOM OCH SÄG: 

JAG REDO ÄR l D IG ATT MÖTA HERRE KÄR! l 
SV. PS. 573:4.- ÅR 1937 l UNDER KONUNG 

GUSTAF V :S REGERING l BLEVO DESSA KLOC

KOR GJUTNA l TILL DEN NYA KYRKAN 

BREDÅKRA. l DÅ VORO: l EDVARD RODHE 

BISKOP I LUND, l RICK. LINOSTAM T . F . 

KYRKOHERDE I RONNEBY, KOMMINISTER 

HUGO BLENNOW. l LEDAMÖTER I KYRKO

BYGGNADSKOMMITEN: l GEORGE NYBLAD, 

AXEL GABRIELSSON, l OSKAR OLSSON, GOTT

FRID MÅRTENSSON, l OCH ERNST PEARSSON. l 
GJUTEN PÅ M . &0. OHLSSONS I<LOCKGJUTERI, 

YSTAD. - H 85 (utan krona), D 97. -
Lillklockan har följande inskrifter: GIVE 

DÅ GUD, ATT, VAR VI BO, l ALLTID, NÄH 

KLOCKORNA RINGA, l SAMLAS VI MÅ I KHISTI 

TRO l HERHEN VÅRT OFFER ATT BRINGA, l 
HÄMTA I BÖN HANS GÅVOR NED, l SKÅDA 

I HOPPET DEN SABBATSFREO l SIST FÖH GUDS 

FOLK STÅH ..\TER! l SV. PS. 528:6. - GJUTEN 

ÅR 1937 l PÅ M. & O. OHLSSONS I<LOCK

GJUTEHI, YSTAD. - H 70 (utan krona), 
D 82. 

SAMMANFATTNING 

En kyrkogård i Bredåkra - i Ronneby lands
församlings NV del - anlades 1861 och är gemen
sam för Ronneby stadsförsamling och pastoratets 
alla landsförsamlingar utom Saxemara (s. 172). 
Sedan har ky rkogården flera gånger blivit utvid
gad (fig. 131). 

Samtidigt med kyrkogårdens anläggning äm
nade m an även uppföra en ky rka därstädes (fig. 
133), vilket emellertid icke blev av. Den nuva
r ande kyrkan (fig. 132, 134) byggdes 1937-39 en
ligt ritningar av ark. Herbert Kockum, Sthlm, 
som även komponerat den fasta inredningen. 
Altartavlan är målad av konstnären Tor Hörlin 
1939, dopfunten av granit är förfärdigad enligt 
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konstnären H. Giesekes förslag. De lösa inventarierna äro till övervägande delen gåvor av föreningar 
och enskilda. 

ZUSAMMENFASSUNG 

Ein Kirchhof in Bredåkra - im NW Teil der Landgemeinde Honneby - wurcle 1861 angelegt und 
dient der Stadtgemeinde Honneby sowie allen Landgemeinden des Pastorats - Saxemara ausgenom
men (S. 172). Seitdem ist der Friedhof mehrere MaJe erweitert worden (Abb. 131). 

Gleichzeitig mit der Anlage des Friedhofs dachte/ man auch daran, dort eine Kirche zu banen (Abb . 
133), woraus indessen nichts wurde. Die jetzige Kirche (Abb. 132, 134) wurde 1937- 39 nach den 
Zeichnungen des Arch. Herbert Kockum in Stockholm erbaut, der auch die feste Ansstattung entwarf. 
Das Altarbild wurde 1939 von Tor Hörlin gemalt, die Taufe aus Granit geht auf einen Entwurf von 
H. Gieseke zuriick. Die beweglichen Ausstattungsstiicke sind zum iiberwiegenden Teil Gaben von 
Vereinigungen oder privaten Stiftern. 

SUMMAR Y 

A churchyard at Bredåkra - in the N . W. part of Honneby rural parish - was Iaid out in 1861 and 
serves for the parish of Honneby and the whole of the surrounding area except Saxemara (p. 172). The 
churchyard has been many times enlarged (fig. 131). 

Simultaneonsly with the laying-out of the churchyard there was a plan to erect a church (fig. 133). 
This church was however never built, and the present structure (figs 132, 134) was erected in 1937- 39 
from plans by architect Herbert Kockum of Stockholm, who also designed the interior fittings . The 
altar-piece was painted by Tor Hörlin in 1939, and the granite font was designed by H. Gieseke. Most 
of the movables were presented by associations and private individuals. 



Fig. 136. Kallinge kyrka och fritidsgård från NV. Foto A . Tuulse 1957. 


Die Kirche von K allinge und das Gemeindehaus von NW. Kallinge church and local hall, from N. \V. 


I(ALLINGE I(YRI(A 

BLEKINGE, BLEKINGE LÄN, LUNDS STIFT 


MEDELSTADS KONTRAKT 


Beskrivningen avslutad i oktober 1958 

HANDSKR. KÄLLOR OCH AVB.-SAML.: BST: Byggnadsritningar av ark. HERBERT KocKUM 1936- 37 
(plan, fasader, inredningsdetaljer); handlingar och tidningsurklipp. - BM: Fotografier av brukskapellet. 

- PAsTonsÄMBETET r RoNNEBY: Brev och handlingar. 

BRUKSKAPELLET 

År 1897 uppfördes av Kockums Jernverks AB i Kallinge brukssamhälle - 4 km N om 
Ronneby - en träbyggnad, för att användas som kapell. Byggnaden var emellertid 
icke ursprungligen ritad för detta ändamål, utan hade 1896 uppförts som Kockums 
utställningslokal i Malmö Ufr inskr. å storklockan, s. 162). Sedan den året därpå flyttats 
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Fig. 137. Brukskapellet, sedermera fritidsgård, uppfört 1897. S. 150. Gammalt foto i BM. 

Kapelle, heute Gemeindehaus, von 1897. Älteres Photo. The foundry 	chapel, later the Iocal ha ll built 1897. 
From an old photograph. 

till Kallinge, uppläts den av Kockums Jernverks AB till gudstjänstlokal och inrättades 
därefter till kapell. 

Detta brukskapell finns ännu kvar (fig. 136) och användes numera efter vissa ändringar 
som fritidsgård av olika föreningar. Grundplanen är kvadratisk, byggnadens centrala 
del utgöres av en stor sal som får sin belysning genom stora halvrunda fönsteröppningar 
i fyra gavelfält på mittpartiets pyramidala tak. Ända till l 939, då byggnaden upphörde 
att vara gudstjänstlokal, var taket krönt av en takryttare (fig. 137). Yttertaket numera 
av plåt, väggarna klädda med gråmålade bräder. 

Samtidigt med kapellet uppfördes V om detta en klockstapel, inklädd med röd KLOCK

sTAPELmålade bräder och spån. Klockstapeln revs l 939. Dess utseende påminde direkt om sta
peln i Möljeryd (s. 141). 

KYRKOBYGGNADEN 

Kallinge nuvarande kyrka (fig. 138-139) är uppförd 1937-1939 enligt ritningar 
av ark. Herbert Kockum, Stockholm, stadfästade den 7 maj l 937. Den är belägen vid 
landsvägen Ronneby-Kallinge och omgives av ett kyrkogårdsliknande område med 
terrassering vid kyrkans huvudingång i Ö. 
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Ot2..J.SI.7119101'f. 

Fig. 138. P lan, 1: 300. H . Kockum 1936. 

GrundriLl. Plan. 

PLAN Byggnaden består av ett rektangulärt långhus orienterat med koret åt V. Mitt på 
MATERIAL N långsidan reser sig ett kvadratiskt torn för kyrkans klockor (s.162), vid Ö ga

veln en något smalare och lägre utbyggnad som förhall. - Sockel av råhuggen granit, 
murar av tegel slätputsade och vitkalkade. På långhusets S och V sidor två avtrappade 
strävpelare av samma material som byggnaden i övrigt. Långhuset och Ö tillbyggnaden 
hava tegeltäckta sadeltak. Tornet krönes av en liten spetsig kopparklädd spira, avslutad 
med en kula och tupp av förgylld kopparplåt på järnten. 

FÖNSTER Långhuset har rundbågiga fönster. Ö tillbyggnaden har ovanför ingången en trekopp
lad fönstergrupp. Tornet har åt Ö ett långsmalt, stickbågigt fönster. Alla fönster ha 
karmar och bågar av vitmålat trä samt antikglas. Klackvåningen har rundbågiga ljud
öppningar åt alla väderstrecken. På tornets Ö mur en visartavla till ett tornur. 

INGÅNGAR Till huvudingången i Ö leder en bred trappa av granit (fig. 139). Portalöppningen 
med omfattning av huggen gråsten har på yttersidan en korgbågig smyg. Dörr av ek 
beslagen med kraftiga kopparnitar. Lås från 1600-talets början (fig. 142) med graverade 
akantusornament och maskaroner.1 L 38,5, Br 14. - En ingång på tornets Ö sida är 
rakt avslutad, med dörr av ek med järnbeslag. 

1) Jfr. B. HELLNER, Järnsmidet i vasatidens dekorativa konst, Sthlm 1948, s. 156 f. 
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Fig. 139. Kyrkan från ö. Foto A. Tuulse 1957. 


Die Kirche von O. Church from E. 
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l'ig. 14U. Interiör mot V. Foto Atelje Olsson. Karlskrona , 194R. 

K ircheninneres nach W. Interior towards 'N. 
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Fig. 141. Interiör mot Ö. Foto 1958. 

Kircheninneres nach O. Interior towards E. 

Till kyrkorummet kommer man genom en förhall i Ö tillbyggnadens bottenvåning. INTERIÖR 

Förhallen har vitkalkade väggar, golv av plansten och tak av brunbetsade bräder med 
synliga takbjälkar. I S en trappa till en läktarvåning, som får sin belysning genom 
fönstergruppen i Ö väggen. Den öppnar sig mot kyrkorummet genom en rundbåge 
(fig. 141). 

Kyrkorummet (fig. 140- 141) är rektangulärt och treskeppigt, täckt med tegelvalv 
vilande på fyra granitkolonner. På pelarnas kapitäl äro evangelistsymbolerna uthuggna 
i relief. V traven (över altaret) är utformad med stjärnvalv, i övriga traveer kryssvalv 
med ribbor av päronformad genomskärning. Valv och väggar putsade och avfärgade i 
grå ton. Koravdelningen markeras genom det ovan nämnda stjärnvalvet, men i synner
het genom det kraftiga ljus, som strömmar in genom en stor fönsteröppning i SV och 
som skapar en kontrastfull fördelning av rummets belysning. -Golv av plansten i gångar 
och kor, i bänkkvarteren trägolv. Korets golv ligger två steg högre än långhusets. 
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Fig. 142. Lås från 1600-talets början på Ö porten. Foto 1958. 

Schlol3 vom Anfang des 17. J h. Lock, b eginning of 17th cent., 
am O Portal. on E. door. 

SAKRISTIA Sakristian är inrymd under korrummet i V. Till denna leder en öppen trätrappa vid 
korets S vägg, avskild från kyrkorummet med ett skrank. Ytteringång i S med dörr av 
ek med järnbeslag. 

FÖRSAl\1 Under kyrkorummets Ö del är inredd en församlingssal med ytteringång och
LINGSSAL 

B.~RHUS fönster på S sidan. B å r h u s är inrymt i Ö förbyggnadens N del, med ingång på N sidan. 
UPP Kyrkan har varmvattenvärmeledning med pannrum under kyrkans Ö del. 

VÄRMNING Kyrkans arkitektur ansluter sig i modifierad form till äldre svensk kyrkobyggnads
konst. 

INREDNING OCH LÖSA INVENTARIER 

Kyrkans fasta inredning är ritad av ark. H. Kockum och har till övervägande delen 
tillkommit samtidigt med kyrkan l 939. 

ALTAR AN- Altaret vid V väggen är av murat tegel och täckt med en rödaktig, finslipad kalk-
ORDN I N G stensplatta. Altartavlan - olja på duk - framställer Kristi förklaring och är signerad 

Olle Hjortzberg l 939 (fig. 143). Nedanför tavlan ett inramat grönt fält med inskrift i 
förgyllda bokstäver: HANS UTSEENDE FÖRVANDLADES INFÖR DEM: j HANS ANSIKTE SKEN 

SÅSOM SOLEN l OCH HANS KLÄDER BLEVO VITA SÅSOM LJUSET. - j HERRE, HÄR )~R OSS 

GOTT ATT VARA! j MATT. 17:2,4. - Altarring av ek med öppet mittparti. På framsidan 
kors och Kristi monogram. 

KR u ciFix Krucifix av snidad och laserad ek . Figur och kors köpta i Oberammergau före 1935, 
sockeln tillverkad 1939 av bildhuggaren P. E. Olsson, Johannishus. På denna inskrift i 
relief: JESUS SADE DETTA ÄR j MIN LEKAMEN GÖREN j DETTA TILL MIN ÅMIN-INELSE. SE 

NU STÅR l GUDS TABERNAKEL j BLAND MÄNNISKORNA j OCH HAN SKALL BO I-/BLAND DEM 

ocH DE SKO-ILA VARA HANs FOLK. Total H 125, figurens H 43. Står på altaret. 
PREDIKsToL Predikstol av furu och antikbehandlad ek (fig. 144). Korgen polygonal, fälten för
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Fig. 143. Kristi förklaring. Altartavla av O. Hjortz
berg 1939. Foto 1958. 

Christi Verklärung, Altarbild Transfiguration of Christ. 
von Olle Hjortzberg 1939. Altar pict ure by O. Hjortz

b erg 1939. 
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Fig. 144. Predikstol med reliefer av A. Wallenberg 1939. 
Foto 1958. 

Kanzel mit R eliefs von A. W al- Pulpit with r elie f panels by A. 
lenberg 1939. Wallenberg, 1939. 

sedda med skurna och kolorerade reliefer av skulptören Axel Wallenberg. R elieferna 
framställa (söderifrån räknat): Nattvarden, Getsemane, Kristus visas för folket, Kors
bärandet, Kristus på korset. 

BÄNKAR Öppen bänkinredning av antikbehandlad ek. Gavlarna ha rektangulära fyllningar 
med tandsnitt överst och äro dekorerade med snidade emblem i relief: kors, Guds lamm 
med korsfana, kalk, brinnande hjärta, Kristi monogram. Relieferna äro utförda av bild
huggaren P. E Olsson, se ovan. - Koret har på N och S sidan långbänkar, den N av 
dessa har hög rygg med snidad dekor (vinrankor, blad och blommor), utförd av bild
huggaren Olsson, se ovan. På gavlarna mot långhuset en snidad inskrift: KALLINGE 

KYRKA f 1938. En läktare är förlagd ovanför förhallen i Ö, se ovan. 
oRGEL Orgeln är placerad i ett sidorum i N (tornets bottenvåning), som öppnar sig mot 

långhuset med en båge. Spelbordet på ett podium med bröstning av ek, själva orgelverket 
uppställt på en liten läktare, som bäres av två kannelerade kolonner och har ett räcke 
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av ek i genombrutet arbete. Orgelns pip
verk är delvis synligt, fasaden i övrigt de
koreras av förgyllda slingor och gröna fält. 
Orgelverket är utfört av A. Mårtenssons 
orgelfabrik AB i Malmö. 

Dopfunt av granit, kalkformad, med 
bladliknande godronnering på cuppan. 
Lock av gjuten brons, krönt av Johannes 
döparen med kors i friskulptur, modellerad 
av W. G(ieseke) 1939. Funten tillverkad 
och skänkt av fabrikör Ivar Fondeli i 
Bräkne-Hoby, locket och Johannesfiguren 
gjutna av Ystads metallindustri, figuren 
skänkt av fru Signhild Frisell, Ronneby. 
Funtens H l 03, Johannesskulpturens H 
(med korset) 38,5. 

D o p f a t av silver, runt. På brättet är 
graverad den Helige andes duva, i botten 
inskr. KALLINGE KYHKA 1939. Stplr: A YM 
(=AB Ystads Metallindustri), Y(= Ystad), 
tre kronor, S, N8 (= 1939). D 36. 

D o p s k å l av silver, rund. Kring kanten 
enkla ingraverade slingor, på fotens kant 
sicksackornament. Graverad inskrift på 
livet: HEDERSPRIS l VID FÖRKÄRLA SKYTTE

GILLES j JUBILEUMSFÄLTSKJUTNING 1930 l 
SKÄNKT AV GREFE A. WACHTMEISTER. Stplr: 
KGMG AB (= K. G. Markströms Guld
smeds ab) U (= Uppsala), tre kronor, S, 

Fig. 145. Maria med Jesusbarnet. GipsskulpturB8 (= 1928). H l O. Skålen skänktes till av A. Johansson 1939. Foto 1958. 
kyrkan av lantbrukare Ture Andersson, Maria mit dem .Tesuskind, Mary and Child. Plaster 

Kallinge, som vann den ovannämnda fält- Gipsplas~~~v~~3~: Johans- figure (c~~~ ~~3~: Johans-

skjutningen. 
Nattvardskärlen tillhöra Ronneby stads- NATT

VARDSKÄRLkyrka och äro följande: K al k av silver, invändigt förgylld. Stplr: CN (=Carl Abra
ham N euendorf, mästare i Karlskrona 1805-?), tre kronor, Karlskrona stadsstpl, L5 
(= 1865). H 16,5. -Tillhörande p a ten av silver, med samma stplr som kalken. D 8,5. 
-Vinflaska av silver, med delvis förgyllt lock. Stplr som ovan. H 15,5.- Oblatask 
av silver, med graverat krucifix på locket. H 2,4 D 6. Stplr som ovan. -Tratt av 

DOP
REDSKAP 

förgyllt silver. Stplr: J. W. H., tre kronor, X 5 (= 1876). H 2,5. Alla föremålen 
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förvaras1 i en trälåda och ha från början använts som sockenbudstyg i Ronneby stads
församling. 

BRUDKRONA Brudkrona av förgyllt silver, besatt med halvädelstenar. På ringen inskrift: GÅVA 

T ILL KALLINGE KYRKA FRÅN ASTRID MARIA LUNDIN F . OLSSON, F. 1897, t 1946. ÖVER

LÄMNAD MinSOMMAREN 1948. På ringens innersida: ALF SAMSON P I NX. SVEN SANDSTRÖM 

FEC. Stplr AB SP (= AB Sam. Pettersson), L(= Linköping), tre kronor, S. X 8 (= 1948). 

LJUS- Ljuskronor av malm, 7 st. med 16 ljusarmar i två kransar. Profilerad stam krönt 
REDSKAP av (dubbel) örn, nedtill avslutad med en stor kula. På kulorna ingraverade psalmer 

enl. Sv. Ps. 15, 238, 138 och 174. Tillverkade i Ystads klockgjuteri, 4 st. skänkta av dis
ponent och fru Uno O. Larson, Kallinge. H ca 115, resp . 90, 

Ljusplåtar av mässing, 6 st. med rektangulärt mittfält, överstycke och två ljus
armar. På varje överstycke en graverad och punsad bildframställning, åtföljd av bibel
språk: l. Den barmhärtige samariten. Luk. 10: 25- 37. - 2. Synderskan, som tvådde 
Kristi fötter. Luk. 7:36- 50. - 3. En kvinna och en flygande örn. Dessutom: >>Saliga 
äro de renhjärtade, ty de skola se Gud . Johannes .>> - 4. Kristus och den sama
ritiska kvinnan vid brunnen. Joh. 4:1- 30. - 5. Abraham och Lot skiljas åt. l Mos. 
13: 1- 12. - 6. Stefanus stenas. Apg. 7:60. - Scenerna äro tecknade av konstnärinnan 
Hillevi Nilsson i Hannas (Sk.); ljusplåtarna utförda av Ystads klockgjuteri. H 120. 

L j u sarmar av malm, ett par, med tre armar för två ljus var. Sköldformig vägg
platta. H ca 33. Upphängda i orgelnischen. 

Ljusstakar av malm, ett par, med profilerat skaft och rund fot. Inskr. runt fot
17plattan: GÅVA FRÅN JOHANNA OCH PETER SVENSSON KALLEBERGA 8. 19 / 12 39. H 24. 

Stå på altaret. 

TEXTILI E R Bland kyrkans 6 antependier härrör ett av rött tyg med IHS i mitten från gamla 
kapellet 1897; två gröna och ett violett äro skänkta av Kallinge kyrkliga syförening 
resp. 1940, 1945 och 1956; ett vitt med applikationer är gåva 1950 av disponent och fru 
Uno O. Larson, Kallinge. 

Mässhakar, 5 st., däribland en avvitochenavviolett sidendamast med applikation 
och broderier, gåvor 1939 av disponent och fru Uno O. Larson, Kallinge; en svart och en 
grön äro skänkta 1939 resp. 1956 av Kallinge kyrkliga syförening, en röd av Närings
idkare i Kallinge 1939. 

Stola (s. 86, not l) av vitt och violett tyg med broderat kors i strålkrans. Skänkt av 
lärarinnan Anna Andersson 1952. 

Predikstolskläde av grönt tyg med .broderade liljor i vitt-gult-grönt. Skänkt 1945 
av Kallinge kyrkliga syförening. 

1 Föremålens beskrivning är utförd en!. en inv.-förteckning i Ronneby kyrka. Vid besöket i Kallinge 
1957 och 1958 var silvret ej tillgängligt. 
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Fig. 146. Ansgar införande kristendomen i Sverige. Fig. 147. Haquin Spegel predikande. Terrakotta
Terrakottarelief av W. Gieseke 1939. Foto 1958. relief av W. Gieseke 1939. Foto 1958. S. 162. 

Ansgar bringt das Chris Ansgar introduces Christi Haquin Spegel, Erzbisschof Haquin Spegel, the 17th 
tentum nach Schweden. anity to Sweden. Terra und Liederdich ter des 17. cent. archbishop and hym
Terrakottarelief von W. cotta relief by W. Gieseke J h., predigt. Terrakottare- nographer, preaching. 

Gieseke 1939. 1939. lief von W. Gieseke 1939. Terra-cotta relief by W. 
Gieseke 1939. 

H å v a r, ett par, av röd sammet, resp. röd sidendamast med broderier. Den ena 
skänkt av friherrinnan Brita Wrede1 i Djupadal 1939. 

Brudpäll av blått siden med guldfransar. Utförd 1939 av fru Linde i Nättraby. 
Altarmatta, handvävd, grågul med gult kors i mitten, omgivet av vindruvor och 

vinlöv. Tillverkad och skänkt av Kallinge kyrkliga syförening 1939. 
Gipsskulpturer, uppställda på altarväggen, utförda av skulptören Artur Johans- sKuLPTURER 

son, 2 Stockholm: - l. Maria med barnet, t. h. om altaret (fig. 145). H ca 170. Originalet i 
trä förvaras på tornvinden. Skulpturen skänkt 1939 av disponent och fru Uno O. Larson. 
- 2. Biskop Egino 3 i full ornat och kors, t. v. om altaret. H ca 175. Skulpturen skänkt 
1939 av komminister Hugo Blennow, Kallinge. 

1 LAURA BRITA FORNELL, f. 1870, t 1948, g. 1891 m. GUSTAF ERNST WREDE AF ELIMÄ, f. 1853, 
t 1912, friherre, civiling. Bebodde Djupadals gård i Ronneby sn. 

2 ARTUR JoHANSSON, skulptör, f. 1904. studier vid Tekniska skolan i Sthlm och Konsthögskolan 
1930-36. Verksam som lärare i skulptur vid Slöjdför. skola i Göteborg. Han har utfört naturalistiskt 
hållna figurstudier och dekorativt improviserade reliefer. 

3 EGINO, biskop av Dalby, senare av Lund, t 1072, tillträdde det förra ämbetet 1060 och utövade som 
dess innehavare en vidsträckt missionsverksamhet på Bornholm, i Blekinge och i Götaland och Svea
land. Han tillhörde den hamburg-bremiska kyrkan. 

11-809842 
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RELIEFER På långhusets Ö innervägg finnas uppställda två relief er av terrakotta, signerade 

W. Gieseke1 1939. H 114, B 95:- l. Reliefen N om huvudingången framställer Ansgar 

och kristendomens införande i Norden (fig. 146). N ederst inskrift: ANSGAR l r v}.R 

HISTORIAS GRYNINGSTID, l BLAND VEDERMÖDOR OCH FAROR, l SÄND ATT FÖRKUNNA 

KRISTI LÄRA l HOS HEDNISKA DANER OCH SVEAR, l STIFTARE AV GUDS KYRKA I NORDEN, l 
DÄREFTER LÄNGE DESS VÅRDARE UNDER HÅRDA TIDER l I BÖN OCH VERKSAM GÄRNING. 

2. Reliefen S om ingången framställer Haquin Spegel (s. 126, not 2) predikande (fig. 147). 
Inskrif t: HAQUIN SPEGEL l I KAROLINERNAs TIDEVARV l LEDARE OCH LÄRARE I SVERIGES 

KYRKA l HELGJ UTEN KRISTEN , KRAFTFULL OCH TROSTARK l I LIV OCH ÄMBETSGÄRNING, l 
I PREDIKAN INFÖR KONUNG OCH LAND, l I PSALMER, SOM HANS FOLK ICKE GLÖMMER l SON 

A v RONNEBY FÖRSAMLIN G. Relieferna skänktes l 939 av tandläkaren Gustav Lundgren, 

Kallinge. 

DIVERsE 	 Gustaf V:s bibel l 917 i skinnband m e d guldpressningar. Skänkt av fru S. Friseli 

till minne av komminister Ingmar Frise ll, f. 1873, t l 934, •pastor i Kallinge l 921-34. 
Mässingsbägare, e tt par, med godronnerad fot. Moderna . H 25,5. 

KLOCKOR Klockorna liänga i tornet. - l. storklockan är prydd med Oskar Il:s m e daljong

porträ tt, dessutom änglar med Gudsöga, fris m e d tupp och vinrankor. Inskr.: ÅR 1897 

OSCAR II:S TJUGOFEMTE, FÖR SVERIGE LYCKLIGA, l REGERINGSÅR UPPRESTES DETTA KAPELL 

ÅT KALLINGE TJENSTEMÄN OCH l ARBETARE. KALLIN GE BRUK ANLADES ÅR 1849 AF AF

LIDNE F. H. KOCKUM OCHlÄGESNU AF KOCKUMS JERNVERKS AKTIEBOLAG, HVARS STYRELSE 

UTGÖRES l AF F. H. KOCKUM; G. BEIJER; E . VON SETH; L. FAXE; B . M. DIEDEN. l DENNA 

KLOCKA ÄR TILLVERKAD AF FIRMAN JOH. A. BECKMAN & CO STOCKHOLM. - ÖFVER 

VÄRLDENS LARM OCH STRID l LJUD , MIN KLANG, AF HIMMELSK FRID; l SJUNG I SORGEN, 

SJUNG r FRÖJDEN: ÄRA VARE GUD r HÖJDEN. - H (utan krona) 90, D 120. Klockan h ä ngde 

ända till 1939 i klockstapeln vid gamla kapellet (se ovan). - 2. Lillklockan har föl

jande inskrifter: ÅR 1938 l UNDER KONUNG GUSTAV V:S REGERING l BLEV DENNA KLOCKA 

GJUTEN l TILL DEN NYA KYRKAN I KALLINGE. l DÅ VAR EDV. RODHE BISKOP I LUNDS 

STIFT, l OCH RICH. LINDSTAM KYRKOHERDE I RONNEBY. l I KALLINGE VAR HUGO E LENNOW 

KOMMlNISTER, l INGVAR L UNDGREN KANTOR OCH FERD. PETERSSON KYRKVAKTARE l KYRKO

BYGGNADSKOMMITTENS LEDAMÖTER VORO: BRUKSTJÄNSTEMAN OSCAR THORSSELL ORDF., l 
STADSKAMRER ERIC LOVEN, INGENJÖR CARL ERICSSON, l GJUTARE VALFRID LUNDGREN 

OCH NÄMNDEMAN EMIL SVENSSON. M. & O. OHLSSON KLOCKGJUTARE YSTAD. - JAG 

RINGER UNDER SEKLERS FLYKT: l I HIMLEN TRONAR GUD. l BEFALL DIN SJÄL ÅT HON OM 

TRYGGT l OCH VANDRA I HANS BUD. - På Övre ringen: TILL MINNE AV J. O. EMANUEL 

TROTZ2 SKÄNKTES DENNA KLOCKA ÅR 1938 AV SELMA TROTZ. H (utan krona) 95, D 110. 

l WILHELM GIESEKE, skulptör, f. 1910. studier vid Hjorths och Mällerbergs skulpturskola i Sthlm 
1932 samt i Paris 1935-37. Har modellerat intimt formstuderade porträtthuvuden och graciösa små
figurer. 

2 J. O. EMANUEL TROTZ, f. 1860 t 1925; framstående mettallurg, verkst. direktör i Kockums Jern
verks AB; g. m. Selma Petronella Ahlström. Ägde Svanevik i Ronneby sn. 
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SAMMANFATTNING 


1897 uppfördes av Kockums Jernverks AB i Kallinge brukssamhälle - 4 km N om Ronneby- en trä
byggnad, för att användas som kapell. Byggnaden hade urspr. (1896) uppförts såsom utställningslokal 
i Malmö men modifierades vid återuppförande,t i Kallinge. Detta brukskapell finns ännu kvar (fig. 136) 
och användes numera som fritidsgård av olika föreningar. Grundplanen är kvadratisk, husets övre 
centrala del utgöres av en stor och hög sal. Ända till 1939, då byggnaden upphörde att vara gudstjänst
lokal , var taket krönt av en takryttare (fig. 137). - Samtidigt med kapellet uppfördes V om detta en 
klockstapel, som revs 1939. 

K allinge nuvarande stenkyrka (fig. 138-139) uppfördes 1937- 1939 enligt ritningar av ark. Herbert 
Kockum, Stockholm. Ett rektan gulärt långhus med kor anordnat i V delen, en tillbyggnad i Ö inrymmer 
förhall och läktarvåning. I N ett torn. Långhuset är treskeppigt och täckt med tegelvalv (fig. 140-141). 
Arkitekturen ansluter sig med vissa modifikationer till äldre svensk kyrkobyggnadstradition. 

Kyrkans inredning, ritad av ark. H. Kockum, är samtidig med byggnaden. Inventarierna härröra i 
övervägande del från tiden 1939 och åren därefter och äro mestadels gåvor av föreningar och enskilda. 
Altartavlan, Kristi förklarin g (fig. 143), är målad 1939 av prof Olle Hjortzberg. Predikstolen prydes av 
träreliefer, utförda av konstnären Axel Wallenberg (fig. 144). Två gipsskulpturer vid korväggen äro 
arbeten av bildhuggaren Artur Johansson (fig. 145), två terrakottareliefer på Ö innerväggen av bild
huggaren W. Gieseke (fig. 146- 147). 

ZUSAMMENFASSUNG 

1897 wurde von Kockums Eisenwerken in der Industriegemeinde Kallinge - 4 km N von Ronneby 
ein Holzgebäude erbaut, um als Kapelle benutzt zu werden. Der Bau hatte urspr. (1896) als Ausstellungs
halle in Malmö gestanden und wurde bei der Wiederauffi.ihrung in Kallinge verändert. Diese Kapelle 
ist noch vorhanden (Abb. 136) und wird heute als Freizeitlokal von verschiedenen Vereinigungen benutzt . 
Der GrundriD ist quadratisch, der Mittelteil des Hanses besteht aus einem groDen und hohen Saal. Noch 
bis 1939, wo das Gebäude seine Aufgabe als Gotteshans verlor, war das Dach von einem Dachreiter 
bekrönt (Abb. 137). - Gleichzeitig mit der Kapelle wurde W davon ein Glockenstuhl aufgefi.ihrt, der 
1939 abgebrochen wurde. 

Die jetzige steinerne Kirche von Kallinge (Abb. 138-139) wurde 1937- 1939 nach den Zeichnungen 
des Arch. Herbert Kockum in Stockholm gebaut. Sie ist ein rechteckiges Langhans mit Chor im W Teil, 
während ein Anbau im O Vorhalle und EmporengeschoJ3 enthalten. Im N steht ein Turm. Das Langhans 
ist dreischiffig und mit Backsteingewölben (Abb. 140- 141) geschlossen. Die Architektur kni.ipft z. T. 
an die ältere schwedische Kirchenbautradition an. 

Die Ansstattung der Kirche wurde von Arch. Kockum gleichzeitig mit dem Bau entworfen. Die 
Inventarien ri.ihren zum i.iberwiegenden Teil aus der Zeit um 1939 und den Jahren danach her und 
bestehen meist aus Gaben von Vereinigungen und Privatpersonen. Das Altarbild, Christi Verklärung 
(Abb. 143), wurde 1939 von Olle Hjortzberg gemalt. Die Kanzel ist mit Holzreliefs von Axel Wallen
berg geschmi.ickt (Abb. 144). Zwei Gipsplastiken an der Chorwand sind Arbeiten des Bildhaners Artur 
Johansson (Abb. 145), zwei Terrakottareliefs an der O Innenwand stammen von W. Gieseke (Abb. 
146-147). 
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SUMMARY 

In 1897 in the foundry area of Kallinge, 4 km. north of Ronneby, the Kockums Ironworks erected a 
wooden building for use as a chapel. The building bad originally (1896) been erected at Malmö for use 
as an exhibition hall, and was subjected to certain adaptations in connection with its new function. 
It still exists (fig. 136) but is now used by various associations for leisure-time activities. The plan is 
square and the main section of the structure consists of a !arge, high hall. Untill 1939, when the hall 
ceased to be a house of prayer, the roof was crowned by a steeple (fig. 137). - With the erection of 
the building as a chapel, a bell tower was built to the W. of it, and this was disrnautled in 1939. 

The present stone church of Kallinge (figs 138- 139) was built in 1937- 1939 from designs by architect 
Herbert Kockum of Stockholm. There is a rectangular n ave with a W. chancel, and a section to the E. 
embraces the entrance hall and gallery floor. To the N. is a tow er. The nave is triple-aisled and has brick 
vaulting (figs 140- 141). With certain modifications, the building conforms to the early t raditions of 
Swedish church-building. 

The furnishings, designed by architect H . Kockum, are contemporaneous with the building. Most of 
the movables date from 1939 and subsequent years and consist of gifts from associations and private 
individuals. The altar picture, Transfiguration of Christ (fig. 143), was painted in 1939 by prof. Olle 
Hjortzberg. The pulpit is embellished with wood relief-work by Axel Wallenberg (fig. 144). Two plaster 
figures on the chancel wall were executed by Artur Johansson (fig. 145) and on the E. interior wall are 
two terra-cotta reliefs by W. Gieseke (figs. 146- 147). 



SAXEMARA I(YRI(A 

BLEKINGE, BLEKINGE LÄN, LUNDS STIFT 


MEDELSTADS KONTRAKT 


Beskrivningen avslutad i oktober 1958 

HANDSKR. KÄLLOR ocH AVB.-SAML.: ATA: Handlingar, fotos och tidningsurklipp.- BST: Bygg
nadsritningar av ark. HERBERT KocKUM, stadfästade den 30 apr. 1937 (planer, sektioner, detaljer 

av inredning m. m.); kyrkogårdsplan av ark. H. KocKuM 1940; orgelfasad av A. MÅRrENssoNs ORGEL
FABRIK A. B. 1946; handlingar om kyrkan och inv., tidningsurklipp. - PAsroRsÄMBETET I RoNNEBY: 
Brev och handlingar. 

KYRKOBYGGNADEN 

K y r k a n (fig. 148-150) ligger i Saxemara samhälle inom Ronneby landsförsamlings 
S del och uppfördes 1937- 39 efter ritningar av ark. H. Kockum, Stockholm, som även 
komponerat dess inredning. Byggnaden består av ett V-torn som i bottenvåningen 
innehåller f ö r h all och b å r h u s, samt ett rektangulärt l å n g h u s med kor och sakristia 
i Ö delen. 

Sockel av granit. Murarna av slätputsat tegel. Långhusets sadeltak är täckt av tegel, 
liksom tornets tak. Tornet har gavelrösten i N och S, försedda med blinderingar. På 
röstena en vindflöjel med årtalet 1937 samt en tupp av plåt. Ett tornur med visare i V 
tillkom 1956, skänkt av fru Selma Trotz. 

Fönsteröppningarna stickbågiga med vitmålade träkarmar och bågar med antikglas. 
På Ö röstet en långsmal rundbågig glugg; i tornets mellersta våning rektangulära fönster 
åt N och S. Klackvåningen har rundbågiga ljudgluggar, två åt V samt en åt N och S. 

Ingången i V är rakt avslutad, i en korgbågig nisch. Port av ek, med järnbeslag av 
medeltida typ. -På Ö sidan två rektangulära ingångar, den N till sakristian, den S till 
pannrummet. 

Till kyrkorummet kommer man genom en förhall i tornets bottenv?ning, med vit 
kalkade väggar, golv av plansten och tak av bräder med synliga takbjälkar. Från för
hallen en trappa till läktaren. 

I interiören (fig. 151- 152) framträder kyrkan med ett smalare kor i Ö genom att 
en sakristia är inrymd i NÖ hörnet medan SÖ hörnet upptages av ett skåp, av en trappa 
som leder till pannrummet samt av en djup fönsternisch. En enkel triumfbåge mellan 
kor och långhus markerar den traditionella tudelningen av kyrkorummet. - Inner
väggarna vitputsade. Golv av plansten i gångar och korparti, som ligger två steg högre 
än långhusets golv. Under bänkkvarteren trägolv. Långhuset är täckt av öppen takstol 
av brunbetsat trä, med böjda strävor vid sparrarna, påminnande om båtkonstruktion. 

PLAN 

MATERIAL 


EXTERIÖR 


FÖNSTER 


INGÅNGAR 


INTERIÖR 
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Fig. 148. Saxemara kyrka frän S. Foto A. Tuulse 1957. 

Die Kirche von Saxemara von S. Saxemara church from S. 

Koret har plant innertak av vitmålat trä med mönster av fördjupade kors, påminnande 
om stuckdekor. Taket över orgelläktaren i V av vitmålade bräder. 

SAKRISTIA Sakristian i N har vitputsade väggar och tak samt golv av gulmålade bräder. Ytter
dörr i Ö. 

BÅRHUS Bårhuset i N delen av tornets bottenvåning har ingång från N. 
UPP Kyrkan har varmvattenvärmeledning med pannrummmet under koret. 

VÄRMNING Saxemara kyrkas arkitektur ansluter sig liksom kyrkornas i Kallinge och Bredåkra 
till den nationalromantiska rikting som utbildades under 1900-talets första tredjedel. I 
exteriören visar tornets utformning en viss anknytning till Ronneby stadskyrka. 
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Fig. 149. Saxemara kyrka. Plan, 1 ; 300. H. Kockum 1937. 

GrundriLl . Plan. 

INREDNING OCH LÖSA INVENTARIER 

Altaret är murat av tegel och täckt av en rödaktig kalkstensplatta. Över detsamma ALTARAN

ORDNINGhänger på Ö väggen en stor altartavla (fig. 153) - olja på duk - målad av prof. Olle 
Hjortzberg 1938: >>Kristus kallar lärjungar vid Genesarets sjö>>. H ca 120. Förgylld ram. 
- Al tarring av betsad ek med enkla fyllningar och kannelerade mellanstycken. Ritad 
av ark. H. Kockum liksom kyrkans övriga inredning. 

Krucifix: -l. På altaret står ettlitetkrucifix av skuret, omålat trä med brunbetsat KRUCIFIX 

kors. Köpt till kyrkans invigning 1939. H 45, figurens H 24. - 2. Krucifix av omålat 
lövträ, hänger vid predikstolen. Utfört av skulptören W. Gieseke, Ronneby. Gåva 1952 
av denne och tandläkaren G. Lundgren, Ronneby. Figurens H ca 120. 

Predikstol av brunmålad ek. Polygonal korg med enkla fyllningar och kannelerade PREDIKsToL 

pilastrar Qfr altarringen). 

Bänkinredning av brunbetsad ek, öppen, med enkla rektangulära gavlar. BÄNKAR 

Orgelläktaren är placerad i en kammare i tornet (fig. 152), förenad med kyrko ORGEL

LÄKTARErummet med en stor rundbåge (jfr Bredåkra). Barriär av brunmålad ek, med rektan
gulära fyllningar. Orgeln saknar skenfasad, utan framträder enbart med sina dekora
tivt ordnade pipor. Utförd av A. Mårtenssons orgelfabriks AB i Malmö 1952. 

Dopfunt av granit, med rund cuppa och profilerad fot. På cuppan inskr.: JEsu, I DIN DOP

REDSKAPVÅRD VI GE VÅRA BARN, VÅRT GLÄDJEÄMNE PS 181. v. 3. Tillverkad av Ivar Fondelis 
stenhuggeri i Bräkne-Hoby 1937. H 100.- Dopfat av nysilver i funten. Köpt 1937. 
D 40.- Dopskål av silver. Rund, enkel. Enl. stplr tillverkad av C. G. Hallberg, Sthlm, 
skänkt av församlingsbor 1939. D 24. 

Kalk med tillhörande paten, kanna och oblatask av silver. Enl. stplr tillverkade NATTVARDs

av C. G. Hallberg, Sthlm 1939. Inskr., likalydande på alla föremålen: GÅVA AV FÖRSAM- KÄRL 

LINGSBOR TILL SAXEMARA KYRKA ÅR 1939. 
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Fig. 150. Kyrkan från SV. Foto A. Tuulse 1957. 

Die Kirche von SW. Church from S.W. 

BRUDKRONA B r u d k r o n a av förgyllt silver. Ringen besatt med halvädelstenar, mellan spirorna 
hänga hjärtformade dekorationer. Enl. stplr tillverkad av K. & E. Carlson, Göteborg 
1949. lnskr. på ringen: SKÄNKT TILL SAXEMARA KYRKA AV SYSKONEN PEARSON 1949. 

LJUS Ljuskronor: -l. Ett par, av hamrad mässing, med 8 ljusarmar i en krans. Staven 
REDSKAP krönes av ett ankare. Utförda 1937 enl. ritningar av ark. H. Kockum. H 100, resp. 110.

2. Av smidesjärn, med tre ljusarmar. Hänger i sakristian. H 35. 

Ljusplåtar av mässing, 5 st. lika. Ovala, med fjäderformat överstycke. Stplr: LARS 

HOLMSTRÖM, ARVIKA (jfr Bredåkra). H 80. 
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Fig. 151. Interiör mot ö. Foto 1958. 
l{ircheninneres gegen O. Interior towards E. 

Ljusstakar av mässing, ett par. Moderniserad 1600-talsform. Skänkta 1938 av saxe
mara kyrkliga syförening. H 22. 

L y k t a av kopparplåt och glas, sexkantig. Hänger i förhallen. H 38. 

Antependier: - l. Violett, hillverkat av Ersta paramentavdelning.- 2. Vitt, med TEXTILIER 

broderier (livets träd, två hjortar m. m.) skänkt av fru Hjördis Larson, Kallinge (s. 160); 
- 3. Svart, gåva av Saxemara kyrkliga syförening.- Nattvardsduk av vitt linne, 
kantad av spets, där kors och kalk äro inkomponerade. Tillverkad och skänkt 1955 
av anonym givare i Ronneby, som har kopierat ett mönster från tiden omkr. 1900. 

Mässhake av violett sidendamast, med broderier. Inköpt av församlingen. - Pre
dikstolskläde med broderier i guld (kors och 3 sädesax). Guldfrans. Skänkt av Saxe
mara syförening 1954. - Håv av rött, mönstrat tyg, med broderier i guld. 
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Fig. 152. Interiör mot V. Foto 1958. 

Kircheninneres gegen W. Interior towards W. 

Vigselmatta, handvävd. Geometriskt mönster i pastelltoner. Tillverkad och skänkt 
1940 av tullförvaltaren Bergström, Ronneby. 250 X l 01. 

DIVERSE Silverbägare, ett par, åttkantiga. lnskr.: GÅVA AV SAXEMARA KYRKLIGA SYFÖRE

NING. 1. SÖNDAGEN I ADVENT 1952. Enl. stplr utförda 1952 av Wiven Nilsson. H 20. 

Votivskepp >>Esten>, fullriggare, skrovet grått-rödbrunt (fig. 154). Skänkt 1943 av 
lärarinnan Hildur Jansson, tillverkat av hennes bror, en sjöman i Simrishamn. 

KLOCKOR Klockorna hänga i tornet. -storklockan har följande inskrifter: EN NÅD DET ÄR, 

ATT I VÅRT LAND l ÄN TEMPELKLOCKOR LJUDA. l LIKT KÄLLOR INVID ÖKNENS RAND l GUDS 

GÅRDAR SVALKA BJUDA. l DÄR HELGEDOMEN ÖPPEN STÅR, l DIT FOLKET UPP TILL HÖGTID 

GÅR, l DÄR GRÖNSKA FRIDENS PALMER, l DÄR SJUNGAS LOVETS PSALMER. l SV. PS. 560:2. 
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Fig. 153. Kristus kallar lärjungar vid Gennesarets sjö. Altartavla 
av O. Hjortzberg 1938. F oto 1958. 

Christus beruft Jtinger am See Gen Christ Summons the Apostles to Gali
nezareth, Altarbild von Olle Hjortz Jee. Altarpictnre by O. I-Ijortzberg 

berg 1938. 1938. 

ÅR 1937 l UNDER KONUNG GUSTAF V:S REGERING l BLEV DENNA KLOCKA GJUTEN l 
TILL DET NYA KAPELLET I SAXEMARA. l DÅ VORO: l EDVARD RODHE BISKOP I LUND, l RICK. 

LINDSTAM KYRKOHERDE I RONNEBY, l KOMMINISTER HUGO BLENNOW. l LEDAMÖTER 

KYRKOBYGGNADSKOMMITTEN: l GEORGE NYBLAD, AXEL GABRIELSSON, l OSKAR OLSSON, 

GOTTFRID MÅRTENSSON l OCH ERNST PEARSSON. l GJUTEN PÅ M. & O. OHLSSONS KLOCK

GJUTERI, YSTAD. - H 90 (utan krona), D 98. 

Lillklockan har följande inskrifter: GAMMAL ÄR KYRKAN, HERRENS HUS, l STÅR 

MEDAN MÄNSKOVERK FALLA. l TINNAR SÅ HÖGA BLIVIT GRUS; l ÄN HENNES KLOCKOR OSS 

KALLA, l KALLA PÅ GAMMAL OCH PÅ UNG, l KALLA PÅ SJÄL, SOM, TRÖTT OCH TUNG, l 
LÄNGTAR TILL EVIG VILA. SV. PS. 528:1. -GJUTEN ÅR 1938 l PÅ M. & O. OHLSSONS KLOCK

GJUTERI, YSTAD. - H (utan krona) 74, D 82. Till klockan har fru Selma Trotz, Svane
vik, skänkt 300 kronor. 

I 
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Fig. 154. Votivsk epp från 1943. F oto 1958. S. 170. 

Votivschiff von 1943. :iVIodel sailing ship; a thank-offering 1943. 

KYRKOGÅRDEN 

En kyrkogård anlades 1940 och har sin största utsträckningSom kyrkan. Endast 
området Ö och N om kyrkan har hittills planerats, kyrkogårdens NV hörn - framför 
kyrkans huvudingång i V- är delvis omgärdat med gråstenskallmur och är icke avsett 
för begravning. Inhägnaden kring kyrkogården består i N och V av gråstenskallmur, i 
S och Ö av träplank. Ingångar i N och V (fig. 148) med vitrappade stolpar av tegel och 
grindar av smidesjärn. Såväl inhägnaden som ingångarna ha tillkommit samtidigt med 
kyrkogårdens anläggning l 940 enligt ritningar av ark. H. Kockum. 
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SAMMANFATTNING 

Saxemara kyrka (fig. 148- 150) i Ronneby landsförsamlings S del uppfördes 1937- 39 för medel ur 
kyrkobyggnadsfonden efter ritningar av ark. H. Kockum, Stockholm. I sin arkitektur ansluter sig kyr
kan till den nationalromantiska riktning som utbildades under 1900-talets första tredjedel. 

Tornets utformning visar anknytning till Ronneby stadskyrka som förebild (fig. 13). 
Den fasta inredningen samtidig med kyrkan och utförd efter ritningar av ark. H. Kockum. Altar

tavlan (fig. 153) är ett verk av prof. Olle H jortzberg, 1938. En stor del av inventarierna är gåvor av 
föreningar och enskilda. 

Kyrkogården kring kyrkan anlades 1940 enligt förslag av ark. H. Kockum. 

ZUSAMMENFASSUNG 

Die K irche von Saxemara (Abb. 148- 150) im S der Landgemeinde Ronneby wurde 1937- 39 aus 
Mitteln des Kirchenbaufonds nach Zeichnungen des Arch. H. Kockum in Stockholm aufgefiihrt. In ihrer 
Archit ektur schlief.lt sich die Kirche an die nationalromantische R ichtung an, die sich im ersten Drittel 
des 20. Jh. herausbildete. Die Gestaltung des Turms verrät, dalJ bier die Stadtkirche in Ronneby als 
Vorbild dieute (Abb. 13). 

Die feste Ansstattung entstand gleichzeitig mit der Kirche und wurde von H. Kockum entworfen. 
Das Altarbild (Abb. 153) ist ein Werk von Olle Hjortzberg von 1938. Ein grof.ler Teil der Ausstattungs
stticke besteht aus Gaben und Stiftungen. 

Der Kirchhof um die Kirche wurde 1940 n ach Angaben von H. Kockum angelegt. 

SUMMARY 

Saxemara Church (figs. 148- 150) in the S. part of Ronneby rural parish was built in 1937-39 from 
designs by architect H. Kockum of Stockholm, the costs being provided from the Church Building 
Fund. Architecturally, the church belongs to the 'National Romantic' school which flourished during 
the first decade of the present century. 

The design of the tower clearly echoes that of the Ronneby town church (fig. 150). 
The interior fixtures are contemporaneous with the building and were designed by architect 

H . Kockum. The altar picture (fig. 153) was executed by Prof. Olle Hjortzberg in 1938. Many of the 
movables 	were presented by associations and private individuals. 

The surrounding churchyard was laidout in 1940 in accordance with plans by architect H. Kockum. 

http:schlief.lt
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BOHUSLÄN. (57) Band I, h. 1. Västra Hisings Mrad. Pris 8 kr. 
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