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SVERIGES KYRKOR 
föreligger i följande delar 1961: 

UPPLAND. (7) Band I, h. l. Danderyds skeppslag, mellersta delen. Pris 6: 60. 
(29) Band l, h. 2. Danderyds skeppslag, östra och västra delen. Pris 13 kr. 
(62) Band l, h . 3. Värmd() skeppslag. Pris 16: 50. 
(64) Band l, h. 4. Akers skeppslag. Med register till Bd I. Pris 17: 50. 

(8) Band Il, h. 1. Häverö och Väddö skeppslag. Pris 4: 40. 
(50) Band II, h. 2. Bro och Välö skeppslag. Pris 8 kr. 
(58) Band II, h. 3. Fröluna och Länna skeppslag. Pris 12 kr. 
(74) Band II, h. 4. Frösåkers härad, norra delen. Pris 28 kr. 
(75) 	Band II, h. 5. Frösåkers härad, södra delen. Med register till band I. Pris 32 kr. 

Register till band II. Pris 32 kr. 
(12) Band III, h. 1. Långhundra härad, norra delen . Pris 15 kr. 
(67) Band III, h. 2. Långhundra härad, södra delen. Pris 12 kr. 
(69) Band III, h. 3. Närdinghundra härad, västra delen. Pris 20 kr. 
(70) Band III, h. 4. Närdinghundra härad, östra delen. Med register till Bd III. Pris 20 kr. 

(1) Band IV, h. l. Erlinghundra härad. Pris 4: 50. 
(11) Band IV, h. 2. Seminghundra härad. Med register till Bd IV. Pris 17 kr. 
(71) Band V, h. 1. Vallentuna härad, östra delen. Pris 15 kr. 
(72) Band V, h. 2. Vallenluna härad, västra delen. Pris 15 kr. 
(78) Band V, h. 3. Sjuhundra härad, sydvästra delen. Pris 18 kr. 
(80) Band V, h. 4. Sjuhundra härad, nordöstra delen. Pris 18:50. 
(88) Band V, h. 5. Lyhundra härad, sydvästra delen. Pris 28: 50. 
(73) Band VI, h. 1. Fårenluna härad, västra delen. Pris 26 kr.• 
(77) Band VI, h. 2. Pärenluna härad, mellersta delen. Pris 20 kr.• 
(79) Band VI, h. 3. Fårenluna härad, östra delen. Pris 17 kr. 
(81) Band VI, h. 4. Sollentuna härad, södra delen. Pris 24 kr. 
(82) Band VI, h. 5. Sollentuna härad, norra delen. Med register till Bd VI. Pris 24 kr. 
(76) Band VII, h. 1. Bro härad. Pris 26 kr. 

GOTLAND. (3) Band I, h. 1. Lummelunda ting (utom Tingstäde). Pris 4 kr. 
(21) Band I, h. 2. Lummelunda ting (Tingstäde). Pris 5: 50. 
(31) Band I, h. 3. Bro ting. Pris 12 kr. 
(33) Band I, h. 4. Endre ting. Pris 12 kr. 
(35) Band l, h. 5. Dede ting. Med register till Bd l. Pris 10 kr. 
(42) Band II, Rule setting. Med register till Bd II. Pris 16 kr. 
(54) Band III, Hejde selling. Med register till Bd III. Pris 26 kr. 
(61) Band IV, h. 1. Lina ting. Pris 12 kr. 
(66) Band IV, h. 2. Halla 'ting, norra delen. Pris 18 kr. 
(68) Band IV, h. 3. Halla ting, södra delen. Pris 20 kr. 
(84) Band IV, h. 4. KräkUnge ting, nordvästra delen. Pris 25 kr. 

VÅSTERGÖTLAND. (2) Band I, h. 1. Kållands härad, norra delen. Pris 5:40. 
(4) Band I, h. 2. Kållands härad, sydöstra delen. Pris 4: 50. 

(15) Band I, h. 3. Kållands htlrad, sydvästra delen. l. Pris 10 l•r. 
(16) Band l, h. 4. Kållands härad, sydvästra delen. II. Med register till Bd I. 

Pris 10 kr. 
STOCKHOLM.(17) Band I, h. 1. Storkyrkan. 1. Församlingshistoria. Pris 11 kr. 

(24) Band I, h. 2. Storkyrkan. 2. Byggnadshistoria. Pris 15 kr. 
(25) 	Band I, h. 3. Storkyrkan. 3. Inredning och inventarier. Med register till Bd I. 

Pris 20 kr. 
(28) Band II, h . 1. Riddarholmskyrkan. 1. Byggnadshistoria. Pris 20 kr. 
(45) 	Band II, h. 2. Riddarholmskyrkan. 2. Fast inredning, inventarier och gravminnen. 

Med register till Bd II. Pris 38 kr. 
(5) Band III, h. 1. Kungsholms kyrka. Pris 4: 50. 

(10) Band III, h. 2. Hedvig Eleonora kyrka. Med register till Bd III. Pris 14 kr. 
(26) Band IV, h. 1. Jakobs kyrka. 1. Församlingshistoria. Pris 13 kr. 
(32) Band IV, h. 2. Jakobs kyrka. 2. Konsthistoria. Pris 13 kr. 
(40) Band IV, h. 3. Johannes kapell och kyrka. S:t Stejans kapell. Med register till 

Bd IV. Pris 10 kr. 
(20) Band V, h. 1. Adolf Fredriks kyrka. Pris 12: 50. 
(55) Band V, h. 2. Gustav Vasa kyrka. Pris 5: 50. 
(60) Band V, h. 3. 	Matteus kyrka. Pris 4 kr. 
(23) Band VI, h. 1. Klara kyrka. 1. Församlingshistoria. Pris 12 kr. 
(27) Band VI, h. 2. Klara kyrka. 2. Konsthistoria. Med reg. till Bd VI. Pris 12 kr. 
(41) Band VII, h. 1. Maria Magdalena kyrka. Pris 12 kr. 
(56) Band VII, h. 2. Katarina kyrka. Pris 16 kr. 
(89) Band VII, h. 3. Sofia kyrka. Pris 12: 50. 
(49' Band VIII, h . 1. Bromma kyrka och Västerledskyrkan. Pris 6 kr. 

(Forts. d omslagets 3:e sida) 
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Viktigt meddelande. 
Detta häfte är icke försett med sammanfattningar på tyska och engelska, då t exten redan harka

raktären av en sammanfattning. Emellertid är det utgivarnas förhoppning, att denna översikt av den 

kyrkliga konsten i Blekinge i dess helhet skall kunna utges p å engelska språket, på det att konst

intresserade även utanför den nordiska kulturkretsen skola kunna förvärva kännedom om det beva

rade beståndet av kyrklig konst och dess utveckling under 850 år i ett svenskt landsk ap . 

Wichtige Mitteilung. 
In diesem Heft fehlen die deutschen und englischen Zumannenfassungen, da der Text als solcher 

schon den Charakter einer Zusammenfassung hat. Die H erausgeber hegen jedoch die Hoffnung, dass 

dieser D berblick iiber die E rgebnisse der Kircheninventarisation in Blekinge vonständig in englischer 

Sprache veröffentlicht werden kann, darnit ~ich auch die Kunstinteressierten ausserhalb des nordi

sehen Kulturkreises iiber die achthundertfiinzig]ährige Entwicklung der kirchlichen Kunst in einem 

geschlossenen Teilgebiet Schwedens unterrichten können. 

Important notice. 

This number does not include German and English summaries since the t ext itself h as the charac

ter of a summary. Nevertheless in order to acquaint art lovers outside the Nordie cultural area with 

the development of ecclesiastical art in Blekinge through 850 years, the editors hope to issue a com

plete English translation in due coursc. 





UTGIVARNAs FÖRORD 
till BAND V. 

Med utgivandet av beskrivningen över Sölvesborgs kyrka såsom sista häfte av Ble
kinge, bd IV, är publiceringen av landskapet Blekinges kyrkliga minnesmärken inom 
verket SVERIGES KYRKOR, konsthistoriskt inventarium avslutad. Det har då fram
stått såsom en önskvärd uppgift att komplettera detta topografiskt uppställda inven
tarium med en ur konsthistorisk synpunkt gjord sammanfattande översikt av 
hela landskapets förråd av kyrklig konst, och att samtidigt i denna infoga de 
kompletteringar och rättelser till tidigare publicerade kyrkobeskrivningar, vilka 
visat sig behövliga. 

Denna uppgift har uppdragits åt professor ARMIN TuuLsE, och som resulat av hans 
arbete framlägges i detta avslutande band den första mera utförliga landskapsöversikten 
inom Sveriges Kyrkors serie. Den åsyftar att på basis av det material, som är upptaget 
och beskrivet i de utgivna fyra Blekingebanden, ge en allmän karakteristik och samman
ställning av den kyrkliga konstens utveckling i Blekinge från äldsta tid till våra dagar. 
Huvudvikten har lagts vid byggnadskonsten, men även i fråga om inredning och lösa 
inventarier har man här försökt att presentera det viktigaste av det bevarade beståndet. 
Betydelsen av Roskildefreden år 1658 och de konsekvenser denna medförde även för 
Blekinges kyrkliga konst har särskilt beaktats, likaså de övriga allmänna religiösa, 
politiska och ekonomiska företeelser, som kunna ha påverkat den konstnärliga verksam
heten i landskapet. 

Till denna sammanfattande översikt av det samlade stoffet rörande de blekingska 
kyrkorna kommer att fogas ett generalregister för hela landskapsserien såsom ett 
andra häfte av band V. 

Visserligen är varje enskilt band försett med fullständiga orts-, sak- och personregister, 
som gjort det möjligt att allt efter de olika bandens avslutande finna de nödvändiga 
nycklarna för deras begagnande. Det har emellertid stått klart för utgivarna, att ett 
utförligt, systematiskt generalregister för hela landskapet skulle vara till väsentligt gagn 
för alla, som för sina olika syften söka utnyttja det utomordentligt rika uppgiftsmaterial 
av de mest skilda slag, som finnes samlat i verket Sveriges Kyrkors bandserie. 

Kyrkabeskrivningsarbetet i Blekinge tog sin början 1912-15. Under dessa år beskrevas 
Östra härads kyrkor av fil. lic. WILLIAM ANDERSON och trycktes 1926. Samme för
fattare bearbetade även den återstående delen av Blekinges landskyrkor, vilka ut



gå v os i tryck l 932 och l 941. William Anderson upplevde emellertid icke slutförandet 
av landskyrkornas publicering. Han avled 1939. Utom de av trycket utgivna beskriv
ningarna efterlämnade William Anderson manuskript till beskrivningar av samtliga 
stadskyrkor i Blekinge, vilka sedermera blivit utgivna antingen i kompletterat eller i 
helt omarbetat skick. Bearbetare av dessa senare beskrivningar ha varit fil. lic. LARs 
GöRAN KINDSTRÖM och professor ARMIN TuuLsE, varjämte undertecknad CuRMAN 
bearbetat Amiralitetskyrkan i Karlskrona. För dessa medarbetare ha WILLIAM 
ANDERSONS förarbeten varit av största betydelse, och hans insats i undersökningen och 
beskrivningen av den kyrkliga konsten i Blekinge utgör en förnämlig och betydelsefull 
del av hans alltför tidigt avbrutna forskargärning. 

När kyrkabeskrivningsarbetet i Blekinge mot slutet av l 950-talet skred in i sitt sista 
skede, blev WILLIAM ANDERSONS närmaste arvtagare, fil. lic. LARS GöRAN KINDSTRÖM 
på grund av sin utnämning till intendent för Hälsingborgs Museum förhindrad att helt 
ägna sig åt den fortsatta bearbetningen av Blekinges kyrkor. På grund därav fick Sveriges 
Kyrkors fast anställde medarbetare, professor ARMIN TuuLSE, i uppdrag att omarbeta 
William Andersons manuskript till Ronneby och Karlshams kyrkobeskrivningar. Under
sökningar i dessa kyrkor utfördes av Tuulse under åren 1957- 58, och parallellt därmed 
ägnade han ett fördjupat studium åt Blekinges kyrkliga konst överhuvudtaget med 
tanke på den landskapsöversikt, som planerades såsom avslutning till kyrkabeskriv
ningarna i Blekinge och som även skulle innehålla viktigare rättelser och tillägg till 
tidigare publicerade beskrivningar. För att få en närmare kännedom om de ändringar, 
som hade förekommit i landskyrkorna sedan de undersöktes av William Anderson, 
besökte Tuulse under våren l 959 de viktigaste landskyrkorna. Året därpå kompletterades 
den tidigare, främst av Vitterhetsakademiens fotograf NILS LAGERGREN utförda foto
graferingen, av SöREN HALLGREN, fotograf vid samma institution. Det nytillkomna 
ritmaterialet har utförts av konstnären JuHAN NöMMIK, Stockholm. 

En kontraliering och komplettering av de tidigare beskrivningarna var främst behövlig 
i de kyrkor, som blivit restaurerade efter deras publicering i Sveriges Kyrkor. När denna 
efterprövning har lett till nya resultat, när några hittills förbisedda konstverk av värde 
ha framkommit, har beskrivningen av detta material gjorts utförligare än analysen i 
övrigt. Sålunda ha textilbeskrivningarna författats av fil. lic. ANNE-MARIE FRANZEN, 
Statens Historiska Museum. I fråga om orglar och musikinstrument har Sveriges Kyrkor 
fått välvillig hjälp av fil. dr BERTIL WEsTER, som ställt till publikationens förfogande 
sina uppgifter. Om 1700-talets takmålningar har landsantikvarien SvEN AxEL HALLBÄCK 
rådfrågats. Vad beskrivningarna i övrigt beträffar, ha många andra specialister bidragit 
med sina kunskaper. Särskilt böra nämnas förste antikvarien docenten MoNICA RYDBECK, 
antikvarierna INGRID SwARTLING och ÅKE NISBETH (äldre inredning), antikvarien fil. dr 
ARoN ANDERssoN (silver, äldre träskulptur), fil. lic. RuNE NoRBERG (medeltida träskulp
tur), förste antikvarien fil. dr NILS LuDVIG RAsMussoN och professor BENGT HILDEBRAND 
(personhistoria, heraldik), statsheraldikern GuNNAR ScHEFFER (heraldik), fil. kand, fru 



KERSTI HoLMQVIsT (silver- och tennstämplar), komminister, fil. kand. LARS MAGNus 
HoLMBÄCK (klockor) samt professorerna SvEN B. F. JANssoN (runstenar) och DAG Non
BERG (latinska inskrifter). 

En stor och betydelsefull hjälp vid utförande av beskrivningen av Amiralitetskyrkorna 
i Karlskrona har lämnats av chefen för marinverkstäderna därstädes mariningeniören 
JOHAN ScHHEIL. 

Sist men icke minst tackas kyrkornas prästerskap och betjänte, vilka på olika sätt 
hjälpt Sveriges Kyrkors medarbetare vid deras undersökning av Blekinges kyrkor. 

Stockholm i april 1961. 

SIGUHD CURMAN JoHNNY RoosvAL 



FÖRKORTNINGAR ANVÄNDA I DETTA BAND 

Övriga förekommande förkortningar i överensstämmelse med förkortningsregistret i Nordisk 
Familjebok, 3 :e upp!. 

ATA =Antikvariskt-topografiska arkivet i VHAA, Sthlm. 
BM = Blekinge Museum i Karlskrona . 
BST = K. Byggnadsstyrelsens arkiv, Sthlm. 
Danm.K. = Danmarks Kirker. Udg. af Nationalmuseet, Kbhvn 1933-. 
Dep. = deponerad, deposition. 
HDLPHERS = A. Hiilphers, Afhandling om :Musik och Instrumenter ... , Westerås 1773. 
INV. = inventarieförteckning. 
LUB = Lunds Universitetsbibliotek. 
ms = manuskript. 
MVK = Marinverkstäderna i Karlskrona. 
PROT. = protokoll. 
RÄK. = räkenskaper. 
SHM = Statens Historiska Museum, Sthlm. 
ST.PROT. = sockenstämmoprotokoll. 
SvK = Sveriges Kyrkor, konsthistoriskt inventarium, utg. av S. Curman och J. Roosval, 1912- . 
UUB = Uppsala Universitetsbibliotek. 
VHAA = K. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien, Sthlm. 
VIS. = visitation. 



Fig. 1. Nättraby kyrka från S. Foto A. Tuulse 1959. 
Die Kirche von Nättraby von S. Nättraby church from S. 

I(YRI(OR I BLEI(INGE 

EN KONSTHISTORISK ÖVERSIKT 

Litteratur: SvERIGEs KYRKOR. Blekinge I- II av W. ANDERsoN, Sthlm 1932--41; III av W. 
ANDERSON, L.-G. KINDSTRÖM och S. CURMAN, Sthlm 1946-59; IV av W. ANDERSON, L.-G. KINDSTRÖM 
och A. TuuLsE, Sthlm 1959-1960. -Vid hänvisning till dessa beskrivningar är endast bandnummer 
och sida angivet. 

W. ANDERsoN, Den äldre kyrkliga konsten i Blekinge, Lund 1922. - DENS., Kyrkor i Blekinge, i: 
Svenska Turistföreningens Arsskrift 1925. - DENS., Helgonkult i Blekinge, i: Antikvarisk Tidskrift 
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soN, Blekinge. En studie av det blekingska kulturlandskapet, Lund 1946. -R. BLOMQVIST, Nyare 
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Vårfruklostret i Sölvesborg, i: Blekingeboken 1951. - S. W. GYNTHER, Blekinge historia och beskrif
ning I, Sthlm 1847. - S. A. HALLBÄCK, Det efterreformatoriska dekorativa kyrkomåleriet på 1600
och 1700-talen i Sverige I, Göteborg 1947.- DENs., Christian von Schönfeldt kyrkomålaren, Lund 
1956. - O. INGSTAD, Bidrag till Ronneby stads historia, Karlskrona 1915. - R. JosEPHsoN, Tessin 
II, Sthlm 1931. - L.-G. KINDSTRÖM, Blekingskt kyrksilver på Sölvesborgsutställningen 1945, i: Ble
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kingeboken 1946. - DENS., Sölvesborgs klosterområde. En kort översikt över utförda undersöknings
arbeten, i: Blekingeboken 1946. - A. J. KLING, De Nomarchia Medaelstadii (Medelstads-Härad), 
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hamns historia 1664-1914 I-II, Karlshamn 1918- 28. - M. RYDBECK. Medeltida måleri och sktJp
tur, i.: Lunds stift i ord och bild, Sthlm 1947.- O. RYDBECK, Den kyrkliga byggnadskonsten, i: Lunds 
stift i ord och bild, Sthlm 1947.- N. H. SJÖBORG, Utkast til Blekings historia och beskrifning I-II, 
Lund 1792- 93. - C. SYLVEN, Beskrifning öfver Christianapels Socken uti Blekinge län och östra 
Härad, Carlskrona 1857. -A. TuuLsE, Hossmo, en försvarskyrka med östtorn, Sthlm 1955. - C. G. 
WEIBULL, Sölvesborg. Stadens historia genom femhundra år, Sölvesborg 1945. - H. VILLGRUND & 
E. EHRENBERG-AGRELL, Blekingskt bygdemåleri och dess mästare, Lund 1951. 

INLEDNING 

I Blekinges historia utgör Roskildefreden 1658 en djupt inskärande gränslinje, märk
bar på de flesta områden av landskapets liv och verksamhet, så även på den kyrkliga 
konstutvecklingen. Före H.oskildefreden hade ju Blekinge under många och betydelse
fulla århundraden tillhört det danska riket och dess kultur hade utvecklats i nära anslut
ning till den danska, även om vissa relationer till gränstrakterna i norr icke helt sak
nats. Regimskiftet 1658 innebar visserligen ej en tvär brytning med dessa traditioner, 
men utvecklingen leddes dock under 1600-talets andra hälft successivt in på helt andra 
banor - Blekinge förvandlades till en svensk provins, vilket även tog sig uttryck å 
kyrkokonstens område. 

Tiden från kristendomens införande i landskapet och fram till Roskildefreden var 
innehållsrik i det kyrkliga livet. Sockenindelningen infördes, kyrkobyggnader grundlades 
och uppfördes, för att sedan omgestaltas, smyckas eller ersättas av helt nya under år
hundradenas lopp. Människans förhållande till det timliga och andliga livet, hennes lev
nadsvillkor och vandel avspegla sig i dessa monument kanske tydligare än någon an
nanstans. I många fall är kyrkokonsten liksom en tidsspegel, som för oss åskådliggör 
olika politiska händelser, ekonomiska och sociala problem. Själva arkitekturen, in
redningen och de lösa inventarierna visa stilskiftningarna i konstens utveckling, mästar
nas manuella skicklighet och skaparlust. Och ofta kan man däri spåra en egendomlig 
blandning av internationella och lokala riktningar. 

Emellertid räcker det bevarade materialet icke tillbaka ända till 1000-talet, då Ble
kinge kristnades. Från missionsbiskopen Eginos tid finnas inga rester av kyrkobyggnader 
bevarade, men en stående gravhäll i Lösen från 1000-talet med runinskrift och ett litet 
korstecken (fig. 2) bekräftar, att kristendomen då hade fått fast mark i Blekinge. Hun
stenen är avbildad av KLING under 1700-talet men är numera spårlöst försvunnen. 
Lösens medeltida stenkyrka, vars östra del ännu finns kvar (s. 18), härrör från 1200
talet och måste sålunda haft en föregångare, sannolikt av trä. Detta kan ha varit fallet 
även i andra orter under 1000-talet. Hur dessa träkyrkor sågo ut, därom har man inga 
närmare uppgifter, ty hittills ha inga rester av dylika byggnader påträffats i Blekinge. 
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Fig. 2. Lösens kyrka. Runsten från 1000-talet. 
Efter KLING. 

Runenstein an der Kirchc von Lösen. Lösen church. An 11th ccntm·y runestone. 

De första kyrkorna anlades i landskapets södra del - i kust- respektive mellanbyg
den -- medan skogsbygden i norr under denna äldsta kristna tid och ännu långt senare 
var ouppodlad. Flertalet socknar sträckte sig emellertid tvärs igenom hela landskapet, 
omkring en å eller dalgång, från Östersjöstranden i söder till den skogiga Smålands
gränsen i norr (S. BJÖRNSSON, a. a., s. 16 f.). Samma var förhållandet även under medel
tidens slut, då i Blekinge funnas inalles 27 kyrkor, belägna i socknarnas södra del. De 
flesta kyrkorna tjänade landsförsamlingar. Av städerna voro under medeltiden endast 
Ronneby och Sölvesborg av större betydelse; A vaskär och Elieho lm fingo aldrig en 
stadsprägel i vanlig mening, och de försvunna småningom helt som stadssamhällen. 

Aven landskapets två kloster - karmeliternas i Sölvesborg och franciskanernas på 
Torkö - äro nu försvunna. Men vissa sockenkyrkors betydelse sträckte sig långt utöver 
socknens egna, ja, t. o. m. över landskapets gränser, tack vare de offerkällor, som voro 
belägna i grannskapet av dessa kyrkor. Sådana heliga källor ha bl. a. funnits i Edestad, 
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Asarum, Torhamn och i Sölvesborg. Åtminstone i några fall kan det antagas, att en 
offerkällas berömmelse härrör från forntiden och sedan upptagits av den kristna kulten, 
liksom man ofta anlade kyrkor i närheten av gamla kultplatser. På det sättet fick man 
också en naturlig kontinuitet inom en gammal bygd. I Hjortsberga, Lösen, Bräkne-Hoby, 
Edestad m. fl. socknar ha förhistoriska gravfält legat i omedelbar närhet av kyrkan. På 
Ronneby kyrkogård äro funna tvenne båtyxor, och vid raseringen av Aryds gamla 
kyrka 1873 påträffades bl. a. tvenne flintyxor, av vilka den ena låg invid grundmuren. 
Likaså fann man, då Torhamns gamla kyrka 1885 nedbröts, i ett hörn av grunden en 
del ben och flintföremål jämte aska och kol >>liksom efter en större eldstad>>(W. ANDER
soN, Kyrkor i Blekinge, s. 120). 

Kyrkobyggnaderna höllo sig även under senmedeltiden till kusttrakten, och i stort 
sett skedde härutinnan ingen ändring förrän på 1600-talet. skogsbygden fick sin första 
kyrka i Backaryd år 1639 (s. 37). Då hade de flesta gamla socknar för länge sedan fått 
sina stenkyrkor, kyrkokonsten hade då bakom sig en lång utveckling. 

Även häradsindelningen går långt tillbaka i tiden. När den medeltida administra
tionen infördes, delades Blekinge i tre härader: västra, mellersta och östra härad. Lister
landet, som genom ett sund var skilt från fastlandet, bildade från början en särskild del 
och synes under medeltiden icke ha sträckt sig längre in på fastlandet än till höjden av 
Ryssberget, sålunda omfattande även Gammalstorps socken. Jämshögs kyrka och soc
ken med den s. k. Konungs Ötken (= Ödemarken norrut) tillhörde däremot Villands 
härad i Skåne och blev först 1639 lagd till Listers härad. 

Förutsättningarna för Blekinges kulturgeografiska förbindelser framgå klart av kar
tan (se plansch). I väster hade man porten till grannlandskapet Skåne, där den nuvarande 
Kristianstadstrakten var en viktig förmedlare av de inflytanden från Sydskandinavien, 
som varit av den största betydelse för Blekinges kyrkliga konst ända fram till1658. Kust
bandet med städerna Ronneby och Sölvesborg ombesörjde kontakterna i större skala 
med Danmark och Nordtyskland. 

Fisket var under medeltiden icke endast en binäring till jordbruket, utan sillfisket 
torde då varit av vida större betydelse i dessa trakter, än vi nu kunna skönja. Sillstim
men torde gått till i Kalmarsund och vid Ölands kuster ända till inpå 1300-talet, och 
efter denna tid draga Ölands och Blekinges fiskare ned till Bornholm på sillfångst (W. 
ANDERSON, Den äldre kyrkliga konsten i Blekinge, s. 2). Här låg den östligaste punkten i 
hanseaternas fiskemarknad, vilken därifrån i en båge sträckte sig kring den skånska kus
ten upp till Amager. Byggmästare och konstnärer fingo ofta nya arbetsfält genom de 
kontakter, som kunde knytas genom de hanseatiska köpmännen, likaså hamnade i 
Blekinge genom samma förbindelser ett och annat framstående verk från konstens 
huvudorter. Även om landskapet var till synes avspärrat mot norr genom den oupp
odlade skogsbygden, funnos dock åt det hållet förbindelser genom ådalarna, framför allt 
med den rika Värendsbygden i Småland, som fann avsättning för sina produkter i kust
staden Ronneby och som tillhandlade sig sina förnödenheter av utifrån kommande varor. 
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Förutsättningarna voro således ur samfärdselns synpunkt ganska goda för konstens 
utveckling i Blekinge. Att Blekinge trots detta icke har att uppvisa en så stor rikedom 
av kyrkor som de flesta bygder i Skåne, beror helt visst på att landskapet varit relativt 
glest uppodlat. Sida vid sida med odlingsbygden funnas under hela medeltiden stora 
ödemarker i land~kapets inre delar, och samma kontraster ta sig uttryck även i den 
kyrkliga konsten. Kyrkorna vid odlingscentra kunde ibland växa till små katedraler 
(Bräkne-Hoby) eller kunde få en ytterst konstrik inredning (Edestad), men i de flesta 
fallen visade byggnaderna små dimensioner, och deras planerade till- och ombygg
nader under medeltiden blevo ofta aldrig avslutade. I Blekinge har det varit ont om 
större gårdar. Jämfört med i Uppsverige har gårdskyrkan icke spelat någon nämnvärd 
roll i Blekinge. Kyrkorna synas enbart ha uppförts på församlingarnas initiativ, medel 
till byggandet fick man genom kyrktionden och fromma gåvor. 

Allt detta kommer ännu tydligare till synes efter reformationen. När de kyrkliga in
stitutionerna då förlorat sin gamla roll som konstmecenater, iunnos i dessa bygder knap
past några adliga bygghenar av vikt, som kunde övertagit initiativet. Det uppfördes 
inga utpräglade renässanskyrkor i Blekinge - kyckan i Kristianopel har det kungliga ini
tiativet att tacka för sin tillkomst, och icke ens där fick byggnaden någon typisk renäs
sansprägeL Annorlunda förhöll det sig med de stora stadskyrkornas inredningar, till
komna genom det penningstarka borgerskapets estetiska intressen och tidspräglade 
personkult. Med dessa nog så betydande dekorativa inslag slutar den danskpräglade 
konstperioden i Blekinge under 1600-talets mitt. 

Regimskiftet 1658 betydde för Blekinge en social och kulturell omgruppering och ny
orientering. Landet fick nu kontakt med den karolinska barocken och med den central
dirigerade byggnadsverksamheten. Kyrkorna i Karlskrona och Karlshamn äro de första 
lysande exemplen. Denna utveckling var framforcerad och vann på landsbygden ingen 
som helst genklang från början. Man levde på det gamla arvet, om det överhuvudtaget 
händer något under decennierna efter Roskildefreden. En ny utveckling börjm ta 
fastare form först under 1700-talet, då man främst på arkitekturens område börjar 
skönja en ny verksamhetsperiod framvuxen ur den gammalpietistiska rörelsen och den 
ökade folkmängden (s. 115). Allt detta ledde under 1800-talet till överdrivet stora kyrko
byggnader, icke minst i landskapets mellersta och norra del. En ny sockenindelning in
fördes. 

Kontakten med Mellansverige börjar så småningom märkas även i bildkonsten, men 
jämförd med den danska tiden sjunker bildverkens kvalitet ofta ned till en ganska torftig 
provinsialism utan direkta förbindelser med de större konstcentra. De små landskyr
korna kunna nu endast undantagsvis uppvisa konstverk av rang, i motsats till under 
medeltiden och Ienässansen, då hanseatiska och danska konstverk av god kvalitet ej 
sällan kunde finna väg även till oansenliga kyrkobyggnader. 



lO 	 BLEKINGE 

FRÅN MEDELTID TILL 1658 

BYGGNADSKONST 
Av Blekinges medeltida kyrkor finnas endast sju stycken helt bevarade, nämligen 

stadskyrkorna i Honneby och Sölvesborg samt landskyrkorna i Nättraby, Fridlevstad, 
Ramdala, Hjortsberga och Edestad . Dessutom finns koret och långhusets östra del 
kvar av gamla kyrkan i Ysane, medan i Listerby, Förkärla, Lösen och Jämshög bety
dande delar av medeltida murar med bl. a . portaler och fönsteröppningar ingå i de 
senare därsammastädes upJJförda kyrkorna. Mindre rester av äldre kyrkor finnas också i 
andra nyuppförda kyrkor, ty man inarbetade gärna en del av den gamla kyrkan i en 
nybyggnad, liksom fallet var redan under medeltiden. 

MATERIAL Huvudparten av de nämnda medeltida kyrkorna äro uppförda av vald och kluven 
gråsten, som i omfattningar, socklar och andra konstruktiva delar är huggen. Vid 
fönster- och dörromfattningar förekommer undantagsvis också k a l k s te n. Yttermu
rarna voro i regel tunt överslammade, interiörerna putsade. - Fr. o. m. 1200-talets 
förra hälft använder man vid sidan av gråsten även tegel som byggnadsmaterial, främst i 
omfattningar och gavelrösten (Ronneby, Förkärlas numera försvunna västgavel). Först 
under 1200-talets and1a hälft blir teglet van ligare som ma teria l, såsom i J ämshögs nu
mera ombyggda kyrka , i Ysane samt i Sölvcsborgs stadskyrka, den sistnämnda känd 
som huvudmonument för tegelarkitekturen i B lekinge. Ä ven de senmedeltida valven i 
kyrkorna uppfördes av t egel. 

TYPUTVECK- Av dc ovan omnämnda kyrkorna tillhöra Nättraby, Frid lcvstad, Hamdala, Hjorts-
LJNG 	 berga och Honneby stadskyrka den romanska st ilp erioden. Dessutom finnas täm

ligen exakta uppgifter om numera rivna romanska kyrkor i Bräkne-Hoby, Listerby, 
Asarum och Gammalstorp. Även om materialbestå ndet så lunda är relativt litet, visar det 
tydligt huvuddragen i den typologiska utvecklingen i Blekinges äldre kyrkaarkitektur 
(fig. 3). Man får också fram en relativ kronologi för stenkyrkornas tillkomst i detta 
landskap. 

ABSIDKYRKOR Ett mönsterexempel på den romanska typen är Nä ttraby kyrka (I, 185 f.). Denbestår 
av ett långhus med icke fullt två kvadraters längd , ett kort, mot öster något avsmal
nande kor som ansätter mot ett betydligt bredare långhus och som är försett med en bred 
absid (fig. 1, 3). Lå nghuset har haft ingångar i söder och norr, den sistnämnda numera 
igensatt. I västra väggen synas tvenne numera igensatta arkadbågar med en mitt 
pelare. Från början ha arkaderna öppnat sig mot ett planerat, men aldrig utfört brett 
västtorn. Kyrkorummet hade frå n början antingen plant innertak av trä eller öppen 
takstol, absiden täckes av ett hjälmvalv av gråstensflis . 
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Fig. 3. Romanska kyrkoplaner i Blekinge, 1:1000. A Tuulse 1960, 

ritade av J. Nömmik. 


Rornanische Kirchengrundrisse in Blekinge. Plans of Rornanesque churches in Blekinge. 




12 BLEKINGE 

Fig. 4. Fridlevstads kyrka frän SÖ. Foto A. Tuulse 1959. 

Die Kirche von Fridlevstad von SO. Fridlevstad church from SE. 


Samma plantyp finner vi också i Fridlevstad (I, 316 f), med den enda skillnaden, 
att långhuset smalnar något åt öster, medan det kortakoretärhelträtvinkligt(fig.3-4). 
Absiden är bredare än i Nättraby, dess hjälmvalv är tämligen grovt och oregelbundet 
slaget. Triumfbågen har senare blivit bortriven; om dess ursprungliga utseende har man 
inga direkta uppgifter. Om västtorn planerats vet man icke, ty kyrkan är förlängd åt 
väster under 1700-talet. I östra röstet förekommer tegel som byggnadsmaterial, vilket 
skulle tyda på 1200-talets början som kyrkans tillkomsttid. Fridlevstad torde sålunda 
vara något yngre än Nättraby, vars datering kan sättas till 1100-talets slutskede. 

Till samrna grupp hör även Ramdala kyrka (I, 59 f.), vars plan före östtornets till
komst (se nedan) nästan exakt överensstämde med Nättraby och Fridlevstad (fig. 3). 
Koret är kort och österut avsmalnande samt hade ursprungligen en absid med skrå
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Fig. 5. Ramdala kyrka från SÖ. Foto A. Tuulse 1959. 

Die Kirche von Ramdala von SO. Ramdala church from SE. 


kantad sockel, vars stenar senare användes som sockel till tornets östra vägg. Även 
långhuset smalnar något åt öster. Ramdala hade också ett västtorn, eller man hade åt
minstone planerat ett sådant, om vars grundmurar uppgifter finnas från 1800-talet. 
J samband med östtornets tillkomst förvandlades Ramdala till en försvarskyrka (fig. 
5- 6). Detta torde ha ägt rum under 1200-talets första fjärdedel (närmare om detta se 
nedan). Den första stenkyrkan i Ramdala kan dateras till 1100-talets slutskede och 
torde sålunda ha tillkommit ungefär samtidigt med Nättraby. Ramdala är Blekinges 
största kyrka från den romanska stilperioden (fig. 3). 

H j ortsberg a kyrkas plan (fig. 3) kan anses vara resultatet av en lokal utveckling 
med Ramdala II som förebild (1, 252). Här har kyrkan redan från början fått en i ett rek
tangulärt kor inbyggd absid, möjligen med tanke på ett planerat östtorn, vilket emeller
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tid icke blev uppfört. En avsats i korgaveln och gavelröstets tunna murverk visar tyd
ligen gränsen mellan dessa två byggnadsperioder (fig. 7). Korrummet är kvadratiskt, 
långhuset har nästan två kvadraters längd; bägge byggnadspartierna visa strikt rät
vinkliga planer utan avsmalnande åt öster. Hjortsberga är Blekinges minsta bevarade 
kyrka från den romanska stilperioden (fig. 3). I väster har funnits ett brett torn, vars 
bottenvåning öppnat sig mot långhuset genom en enda bred båge. Om tornet endast blev 
grundlagt eller fullbordat, därom saknas uppgifter. Senmedeltida ändringar i västra 
gavelröstet tyda närmast på att man icke heller här hann fullborda det planerade väst
tornet. Hjortsberga torde antagligen ha tillkommit något efter Ramdalas orobyggande 
under 1200-talets första fjärdedel. 

Ronneby kyrka (fig. 8) bestod från början av ett kvadratiskt kor med absid samt 
ett långhus av två kvadraters längd (IV, 18 f.). Grundplanen är sålunda stramt kvadrat
bunden i motsats till kyrkorna i Nättraby-gruppen (fig. 3). Dekoren på södra portalens 
tympanon (fig. 21) antyder, att kyrkan tillkommit under 1100-talets slutskede. Västtorn 
har ej funnits. Ett sådant har däremot förekommit i B r ä k n e- H o b y numera rivna kyrka 
(II, 5 f.), som i övrigt hade samma planform som Ronneby (fig. 3, 9). Det breda västtor
net anlades möjligen något senare än själva kärnkyrkan. Av kyrkans dekorativa ut
smyckning finns en slutsten bevarad, numera insatt i den nya kyrkans absidportaL 
Stenen är försedd med ett repstavskors i relief, som tyder på 1100-talets slutskede eller 
1200-talets början som tillkomsttid. 

Av de numera försvunna medeltida kyrkorna har Listerby haft samma planform 
som Ronneby (fig. 3). Asarum har bestått av ett rektangulärt långhus samt ett smalare, 
kort kor med absid. Enligt en ritning från 1788 (II, 55) har absiden varit försedd med 
en kraftigt framspringande tribunbåge. Korets form tyder på samma byggnadstid som 
kyrkorna i Nättraby-gruppen - 1100-talets slutskede eller tiden strax därefter. Även 
Gammalstorps numera rivna kyrka har varit försedd med en absid. Enligt en ritning 
från 1787 (II, 129) hade kor och långhus samma bredd, dock skilda medelst en triumf
båge (fig. 3). Byggnaden kan sålunda i viss mån rubriceras som en s. k. absidsal, en 
typ som i övrigt ganska sällan förekommer i Danmark och Sverige. Huruvida även 
M j ällby gamla kyrka haft en absid, vet man icke med säkerhet. En planritning från 
1788 (II, 161) ger emellertid en antydan om att den äldsta kyrkan kan ha bestått av ett 
rektangulärt långhus med ett smalare kor i öster, möjligen försett med absid. 

Såsom ovan antytts, har den äldsta stenkyrkan i Hamdala blivit ombyggd någon 
gång under 1200-talets första fjärdedel, varvid ett torn restes på korets östra del (fig. 
5-6). Tornets konstruktion och en vaktcell ovanför koret i söder visar tydligt, att bygg
nadsarbetena företogs med tanke på försvaret. Detta var väl motiverat i Hamdala 
kyrka, belägen på en behärskande höjd nära kusten, invid den gamla landsvägen. 
Enligt WILLIAM ANDERSON försågs hela kyrkan med en övervåning, varjämte lång
huset välvdes och fick tvåskeppig indelning (I, 68 f.). Hester av ett sådant byggnads
skede finnas dock icke bevarade, varför man icke vet något närmare härom. Dock fin
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Fig. 6. Ramdala kyrka, sektion mot N, 1:300. Uppmätning av S. Samuelsson 1914. 

Die Kirche von Ramdala, Schnitt nach N . Barndala church, section towards N. 


nas uppgifter i samband med svenskarnas infall och härjningar i Blekinge 1507, att 
Ramdala kyrka tagits i anspråk för försvar. 

Möjligen fick även H j ortsberga sin plantyp med tanke på försvaret (fig. 3). 
Fridlevstads kyrkas norra mur visar en murtrappa med försvarsegenskaper, att 
man använde kyrkvinden som tillflyktsort under orostider (I, 321); om ett östtorn fun
nits där, vet man däremot icke med säkerhet. Även andra kyrkor kunna ha varit mer 
eller mindre anpassade för försvar, en under medeltiden tämligen vanlig företeelse. 

Kyrkornas försvarsanordningar i Blekinge voro direkt framkallade av de härjningar, 
som under medeltidens förra hälft företogas av ester och kurer på de sve:r.ska och 
danska kusterna och som förorsakade liknande försvarsåtgärder i Kalmartrakten och 
på Öland (A. TuuLSE, Hossmo, s. 145 f.). Sålunda berättar krönikeskrivaren Henrik 
av Lettland,! att när biskop Albert från Riga år 1203 var på sjöresa från Tyskland 

1 HEINRICI CHRONICON LIVONIAE. Editio altera, recognoverunt LEONID ARBUSOW et ALBERTUS 
BAUER, Hannoverae 1955, VII: l. 

I 
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Fig. 7. Hjortsberga kyrka från SÖ. Foto A. Tuulse 1959. 
Die Kirche von Hjortsberga von SO. Hjortsberga church from SE. 

till Riga, mötte han vid Lister (provinciam Listrie) 16 estniska båtar från Ösel. Esterna 
hade där avbränt en kyrka, dödat människor och tagit andra till fånga, plundrat landet 
samt borttagit klockor och kyrkredskap (paganos Estones de Osilia insula cum sede
cim navibus invenit, qui recenter ecclesia combusta, horninibus occisis et quibusdam cap
tivatis terram vastaverant, campanas et res ecclesie asportaverant). Till denna dystra 
rapport bifogar krönikeskrivaren, att de hedniska esterna och kurerna alltid voro vana 
vid att fara fram så i Danmark och Sverige (sicut tam Estones quam Curones pagani in 
regno Dacie et Suecie hactenus facere consueverant). De ytterst aktiva invånarna på Ösel 
underkuvades av tyskarna 1227. Kurlands erövring 1230- 31 var dock ej definitiv och 
därifrån kunde man vänta anfall ända fram emot 1200-talets mitt. 

DE ROMANSKA De romanska kyrkornas typutveckling i Blekinge ansluter sig direkt till den kyrkliga 
KYRKORNAS arkitekturen i Skåne under 1100-talet. Absidkyrkor med österut avsmalnande kort

STILFRÄNDER 

kor och långhus av cirka två kvadraters längd äro tämligen vanliga i Skåne, där typen 
lever kvar ända till 1100-talets slut. Ramsåsa och Frenninge kyrkor (båda i Färs härad, 
Skåne) representera den nämnda typen bäst. Vad det breda västtornet beträffar, så är 
detta hemma framför allt i sydöstra Skåne, men typen har dessutom haft en stor ut
bredning i Kristianstadstrakten (Fjälkinge, Färlöv, Fjälkestad, Hästveda, Norra Asurn 
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Fig. 8. Ronneby kyrka från SÖ. Foto N. Lagergren 1958. 

Die Kirche zu Ronneby von SO. Ronneby church from SE. 


m. fl. kyrkor). 1 Liksom i Blekinge bruka de breda västtornen i de flesta fall även i Skåne 
vara sekundärt tillbyggda. Att västtornen i Blekinge oftast blevo ofullbordade, kan ju 
ha berott på bristande ekonomiska möjligheter. En annan förklaring kan vara, att 
tornen började anläggas först under den romanska stilens slutskede och att de slo
pades på grund av förändrade byggnadsvanor under övergångstiden. 

Den stramt kvadratbundna kyrkan i Ronneby och eventuellt även den gamla kyrkan i 
Bräkne-Hoby peka likaledes på Skåne som inspirationskälla. Planen är emellertid icke 
så provinsiell som i små landskyrkor utan ansluter sig mera till den högromanska linjen 
med kontinentens förebilder som utgångspunkt. - Den lilla absidsalen i Garnmalstorp 
har en exakt liknande motsvarighet i Vester-Vanned, Danmark (DANM. K. XII, s. 269). 
Som äldsta representant för denna typ i Nordeuropa skulle kunna anses den numera 
försvunna kyrkan i Alt-Liibeck. 

Vad slutligen kyrkornas försvarsåtgärder beträffar, så hänga de säkerligen direkt 
samman med de något tidigare anlagda försvarskyrkorna på Öland och i Kalmar
trakten. Östtornets placering i Ramdala påminner mycket om Långlöt på Öland och 
möjligen har byggmästaren kornmit därifrån. Persnäs (Öland) kyrkas byggnadshistoria 

1 W. ANDERsoN, Skånes romanska landskyrkor med breda västtorn, Lund 1926, s. 29, 80 f. - E. 
LuNDBERG, Byggnadskonsten i Sverige under medeltiden 1000-1400, Sthlm 1940, s. 264 f. 
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visar många paralleller med Ramdalas - även i Persnäs försågs en absidkyrka med 
öst- och västtorn samt utrustades med en övervåning (A. TuuLsE, Hossmo, s. 151). De 
försvarsanordningar, som finnas i Fridlevstad och Hjortsberga, kunna således också 
hänga samman med Blekinges relationer till Kalmartrakten och Öland . 

Det rakt avslutade koret utbreder sig i allmänhet under gotikens tidevarv, och så 
tycks fallet ha varit också i Blekinge. Emellertid äger övergången till den nya stilen 
icke rum vid en bestämd tidpunkt, utan under nästan hela 1200-talet präglas kyrka
arkitekturen av en blandning av gammalt och nytt. Landskyrkorna bibehålla där
under - liksom även senare - sin romanska slutenhet, den nya stilen framträder 
främst i valvkonstruktionen, i formen på dörr- och fönsteröppningar samt i gavelröste
nas dekorationer. 

Ansatser till den kommande riktningen ser man i Lösens gamla kyrkas kor (fig. 10), 
numera använt som sakristia till den 1858 uppförda kyrkan. Det är rakt avslutat och har 
åt öster en trefönstergrupp med vackert huggna, svagt spetsbågiga omfattningar (fig. 
11). Genom en ritning från 1800-talet vet man, att koret hade en spetsbågig och rikt 
profilerad sydportal (l, 120). Lösens kyrka tycks ha blivit uppförd under 1200-talets 
förra hälft, trefönstergruppen antyder, att man måhända haft kontakt med cistercien
sisk byggnadskonst, som på många håll i Norden präglade övergångsperioden mellan 
den romanska och den gotiska stilen. Lösen tillhörde på 1200-talet konungalevet och var 
dessutom en talrikt besökt vallfartsort. 

Förkärla kyrka (I, 228 f.) står likaledes på gränsen mellan romanskt och gotiskt 
(fig. 10). Såsom kyrkans medeltida delar visa, har grundplanen varit traditionsbunden 
och anslutit sig direkt till de romanska kyrkorna i Nättrabygruppen. Men koret har 
knappast haft absid, ty den välbevarade sydportalen tillåter en datering till tiden närmast 
före 1250. Tegelblinderingarna på gamla västgaveln kan ha kommit till ännu senare. 

Edestad (I, 278 f) är Blekinges bäst bevarade landskyrka med rakt avslutat kor 
samt ett bredare och högre långhus (fig. 12). Koret är kvadrat iskt, långhuset omfattar 
drygt en och en halv kvadrat (fig. 10). Kyrkan är byggd av gråsten och tegel och torde 
härröra från 1200-talets mitt eller tredje fjärdedel. Den låga, rundbågiga triumfbågen 
visar, att man ännu icke fått närmare kontakt med gotiken. Annorlunda förhåller det 
sig med Sölvesborgs kyrka (fig. 13), helgad åt S. Nikolaus, sjöfararnas skydds
patron. Kyrkans äldsta del är koret, uppfört under 1200-talets slutskede såsom en avlång, 
rektangulär byggnad (fig. 14). Denna var avsedd såsom kor till en större kyrkobyggnad, 
ty samtidigt med korets byggande anlades sydöstra och nordöstra hörnen av det nu
varande långhuset, vars murar dock blevo helt uppförda först något senare, under 
1300-talets början. Man ämnade förse långhuset med korsarmar i norr och söder (fig. 10) 
på liknande sätt som i Ronneby och Bränkne-Hoby (jfr s. 20). När man sedan, antag
ligen efter den svenska erövringen 1332-1360, återupptog byggnadsverksamheten, 
reducerades den ursprungliga planen: i stället för södra korsarmen uppfördes ett litet 
kapell; ett annat dylikt torde ha funnits på norra sidan (numera försvunnet). Bägge 
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Fig 9. Bräkne-Hoby gamla kyrka från S. Teckning från 1700-talets slut. LUB. 
Die ehemalige Kirche von Bräkne··Hoby Bräkne-Hoby old church from S. Drawing, 
von S. Zeichnung vom Ende des 18. Jh. end of 18t h cent. 

dessa sidobyggnader förenades med långhuset genom arkadbågar, som från början 
anlades för de planerade korsarmarna. Ovanför norra arkadbågen har funnits en öppning 
till sångläktaren, en s. k. >>gapskulle>> (fig. 18). Kyrkans arkitektur visar tydliga rela
tioner till hanseatisk tegelgotik i Mecklenburg och Pommern. Den är Blekinges största 
medeltida kyrkobyggnad. Delvis påverkad av Sölvesborg tycks Ysane kyrka vara 
(fig. 10), även denna med rakt avslutat kor (Il, 140 f.). Ysane kyrka torde ha uppförts 
omkr. 1300 eller under 1300-talets förra hälft. 

Av de numera helt ombyggda eller försvunna kyrkorna hava Torhamn, Lyckeby, 
Rödeby, Tving, Hällaryd, Aryd, Mörrum (fig. 12 a) och Jämshög haft rakslutet kor samt 
bredare och högre långhus (fig. 10). Jämshögs kyrka var helt uppförd av tegel, möjligen 
under inflytande av Åhus kyrka i Skåne (Il, 84). Samtliga dessa kyrkobyggnader torde 
härstammat från 1200-talet eller 1300-talets förra hälft, en närmare precisering av date
ringen är givetvis omöjlig. Medeltida kyrkor bestående av en s to r sal utan särskilt mar
kerat kor ha funnits i Augerum och Avaskär. Den förstnämndas murar återfinnas delvis 
inbyggda i den nuvarande kyrkan; Avaskär är helt ödelagd. 

På ön Torkö i blekingska skärgården ligger inom Listerby socken ruinen av ett KAPELL 

kapell, helgat åt S. Klara omkr. 1467 (1, 240). Kapellet har tillhört ett franciskaner
kloster därstädes och bestod av ett rektangulärt långhus utan särskilt markerat kor, 
byggt av gråsten med tegel i omfattningarna. A v klosterbyggnaderna söder om kapellet 
finnas endast grundmurar av gråsten kvar. Munkarna ha försvunnit från ön och klostret 
upphört senast 1537. 

Ända till 1878 fanns på Sturkö en kyrkobyggnad med rektangulär plan (fig. 10). 
Sturkö nämnes icke som socken under medeltiden och åtminstone under nyare tid sak
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nade kyrkan länge egen präst. Byggnaden torde ursprungligen ha tjänat som ett böne
kapell för de fiskare, vilka här ute i skärgården drevo sin näring, samt för de talrika sjö
farande, som i sunden intill sökte skydd och väntade på bättre vind och väder. Enligt 
SJöBORG (a. a.) var kapellet helgat åt S. Gertrud. Om dess byggnadstid saknas uppgift. 
Den salformade planen förekommer ofta i Nordeuropa fr. o. m. 1200-talets andra hälft. 
Möjligen fanns ett liknande kapell även på den lilla ön Utlängan, där rester av grund
murar efter en stenbyggnad återstå (I, 103). På Utlängan, där alla skepp från Kalmar
sund, från öster och väster skulle passera, måste ett rörligt liv ha utvecklat sig under 
medeltiden, särskilt under dess förra del, då sillen rikligt gick till vid de öländska och 
blekingska kusterna. I södra delen av den vid Östersjöns strand belägna byn Hällevik 
i Mjällby socken finnas också spår av ett dylikt kapell, byggt av gråsten och tegel 
(II, 1791). 

I skogsbygden ha funnits två kapell ,...---. vid Holm sj ö och Hörryda i Sillhövda 
socken, numera dock spårlöst försvunna. Ett kapell i den forna staden Elleholm 
torde ha tillkommit under medeltidens senare del. Det revs 1713 i samband med den 
nuvarande kyrkans tillkomst. A v de kapell, som under medeltiden funnos i Sölvesborg 
och Ronneby är ingenting behållet. Enligt en karta av MEYER från 1600-talets mitt 
har Sölvesborg haft icke mindre än fem kapell. Åtminstone några av dessa torde kunna 
tolkas som s. k. köpmanskyrkor (ecclesiae mercatorum), uppförda av de främmande 
köpmän som samlades där under sillfisket,! 

KYRKORNAS Byggnadsverksamhetens rytm var under medeltiden stundom mycket snabb, i syn
TILLVÄXT nerhet vid de viktigaste byggnaderna. Knappast hade man hunnit bygga färdig en del 

av kyrkan, förrän stora tillbyggnader eller omändringar företogos, ofta av rent estetiska 
eller liturgiska skäl. Visserligen kunde det vara annorlunda på landsbygden och i mindre 
samhällen, men på många håll märkas spår av den katolska kyrkans byggnadslust. 
Så har det t. ex. varit i Ronneby och Bräkne-Hoby. I den förstnämnda orten vittna 
stadskyrkans många olika byggnadsperioder än i dag om den livliga verksamhetslust, 
som snart nog förvandlade den ursprungliga enkla kyrkan till en nästan katedrallik
nande byggnad (IV, 21 f.). Såsom ovan sagts, bestod Ronneby kyrka från början av ett 
långhus och ett absidförsett kor, uppförda antagligen under 1100-talets slutskede (fig. 3). 
Till denna byggnad fogades under 1200-talets första fjärdedel korsarmar i söder 
och norr. På östra sidan av korsarmarna anslöto sig små rektangulära kapellbyggnader, 
förenade med korsarmarna genom välvda muröppningar och med koret genom portaler 
(fig. 15). En dylik planlösning har tydligen framvuxit ur liturgiska krav och har sitt ur
sprung i Hirsau (S. Peter och Pauls kyrka). I Ronneby torde Lunds domkyrka ha varit 
den närmaste förebilden. Av äldre ritningar att döma har även Bräkne-Hoby gamla 
kyrka haft likartade korsarmar, antagligen tillkomna under samma period som korsar
marna i Ronneby (fig. 15). Såsom ovan sagts ämnade man förse också Sölvesborgs 
kyrka med dylika korsarmar. 

1 Jfr P. JoHANSEN, Die K aufmannskirche im Ostseegebiet, i: Vorträge und Forschungen IV, s. 499 f. 
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Fig. 11. Lösens kyrka, sakristian mot SÖ. Har ursprungligen varit kyrkans kor. 
Foto S. Hallgren 1960. S. 28. 

Die 0-Wand in der Sakristei der Kirche von Vestry of Lösen church towards SE. Originally, 
Lösen (urspriing!icher Chor). this was the chancel. 

Liksom uppförandet av de beskrivna korsarmarna, torde även korförlängningarna 
ha varit förorsakade av både liturgiska och estetiska skäl. Gotiken medförde bl. a. 
krav på större och ljusare kor. Exempel härpå ser man i Sölvesborg redan under 1200
talets slutskede. Under tiden omkr. 1300 blir det allt vanligare, att de trånga romanska 
koren förlängas åt öster och förses med stora fönsteröppningar. Ett exempel därpå är 
Ronneby kyrkas nuvarande kor, fullbordat under 1300-talets början. En liknande 
förändring genomgick också Bräkne-Hoby gamla kyrka. Men även i mindre kyrkor 
företogas dylika ombyggnader. Sålunda visar en ritning från omkr. 1788 (II, 161), 
att den gamla kyrkan i M j ällby haft ett långt koc i stil med koren i Sölvesborg och 
Åhus. Det tycks vara resultatet av en liknande förlängning som i Ronneby. Så kan det 
även ha förhållit sig i flera andra numera försvunna kyrkor. Liksom i Sölvesborg, kan 
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Fig. 12. Edestads kyrka från SÖ. Foto S. Hallgren 1960. 
Die Kirche von E destad von SO. Edestad church from SE. 

man i övriga kyrkor med långt rakslutet kor räkna med impulser från tiggarmunkarnas 
arkitektur. 

Av kyrkornas tillbyggnader hade sakristian en särskilt stor betydelse, bl. a. som sAKRisTIOR 

förvaringsplats för kyrkans heliga kärl och andra dyrgripar. I Blekinge finnas inga sak
ristior bevarade från romansk tid. De äldsta härröra från 1300-talet. Sålunda uppfördes i 
Ronneby i samband med korets förlängning en sakristia norr om koret och försågs 
redan från början med ett kryssvalv av tegel (IV, 34). Som vanligt under medeltiden, 
hade sakristian ingång endast från koret. Ett altare vid dess östra vägg är ett av de få 
medeltida sakristialtare, som finnas bevarade i södra Skandinavien. Antagligen 
samtidigt med Ronneby fick även Brä kne-Hoby gamla kyrka en stor sakristia norr 
om koret. sakristior från medeltiden äro vid de övriga kyrkorna antingen helt för
svunna, eller också ombyggda, såsom t. ex. i Edestad och Fridlevstad. 

I synnerhet under senmedeltiden blev det allt vanligare att förse kyrkans södra huvud- VAPE!'llus 

ingång med ett förrum, kallat vapenhus på grund av att männen där måste lämna 
sina vapen, innan de inträdde i kyrkan. I Sydskandinavien finnas vapenhus redan 
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F ig. 12 a. Mörrums gamla kyrka från SV. Akvarell av J. T. James, 1813- 14. Göteborgs Konstmuseum. 
Die chemalige Kirche vo.n Mörrum von SW. Aquarell MöiTum old church from SW. Vvatercolour by J. T. 
von .J. T. James 1813- 14, Göteborgs Konstmuseum. .James, 1813- 14. 

från 1200-talet, och detta tycks ha varit fallet även i Blekinge. Enligt en teckning från 
1700-talets slut (fig. 9) hade Bräkne-Hoby ett stort vapenhus på södra sidan. Dess 
portal visar enligt samma teckning en omfattning av en typ som brukar förekomma i 
Westtalen och på Gotland under 1200-talet. Vapenhuset i Sölvesborg härstammar 
från tiden omkr. 1400 och hade en tornartad resning (senare ombyggd). Bland lands
kyrkorna äro vapenhusen i Hjortsberga och Edestad antagligen medeltida. Vapenhuset 
i Edestad har en nisch i östra väggen, säkerligen avsedd för ett litet altare, vilket var 
ganska vanligt under medeltiden. En rad av vapenhus ha varit uppförda av trä eller 
korsvirke och finnas ej kvar. 

ToRN Utom de ovan omtalade, planerade västtornen och det ännu stående östtornet i 
Ramdala uppträder tornet endast i några enstaka fall i Blekinges medeltidskyrkor. 
Främst i raden står Sölvesborgs kyrkas torn (fig. 13), uppfört under 1300-taletsandra 
hälft i hanseatisk tegelgotik (trappgavlarna härstamma från 1905). Tornet i Ronneby 
härrör från 1400-talets slutskede. Dess blinderingar äro grövre utförda än Sölvesborgs
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Fig. 13. Sölvesborgs kyrka från SÖ. Foto S. Hallgren 1960. 
Die Kirche zu Sölvesborg von SO. Sölvesborg church from SE. 

tornets. Enligt en ritning från omkr. 1788 (II, 161) har även M j ällby gamla kyrka haft 
ett kraftigt västtorn av tegel, försett med hörnkvadrer och trappgavlar. A v samma rit
ning att döma kröntes även vapenhuset av ett liknande torn, ett mycket sällsynt inslag i 
blekingsk kyrkoarkitektur. I viss mån påminner denna anordning om de tornartade 
vapenhus i två våningar, som finnas bl. a. vid Nikolaikyrkan i Sölvesborg (senare om
byggt), Trolle-Ljungby i Villands härad, Skanör och S:t Olof i Albo härad, Skåne. 
Enligt WrLLIAM ANDERSON hade tornet i Mjällby måhända en fortifikatorisk betydelse. 
Det var uppfört under det oroliga 1400-talet (II, 160). Det ovan omtalade västtornet i 
Ronneby visar däremot inga försvarsanordningar; dess övre våningar kunde i viss mån 
användas endast som magasin, vilket natmligtvis icke hindrade, att man även där kunde 
söka skydd under orostider. 

Val v slagning har under medeltiden icke förekommit i någon större utsträckning i VALVSLAG

Blekinge. De äldsta bevarade stenkyrkorna såsom Nättraby, Fridlevstad, Hjortsberga NING 
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m. fl. hade från början antingen plant trätak eller öppen takstol (se nedan). Valv före
kom endast i absiden i form av hjälmvalv, byggt av gråstensflis. Även under 1200
talet förekomma valv mycket sparsamt. Det bäst bevarade exemplet härpå är kor
valvet i Ram dala, byggt av grå- och kalkstensflisor i form av ett ribblöst kryssvalv 
(I, 65). Valvgraterna (= sömmarna mellan kuporna i valv utan ribbor) äro markerade 
endast i valvets nedre del, medan dess övre del, hjässpartiet, är nästan kupolartat ut
format. Detta överensstämmer med valvformernas utveckling på Gotland och Öland, 
vilket gör det sannolikt, att Ramdalas korvalv tillkom i direkt anslutning till det 
Ölandsinspirerade östtornets uppförande under 1200-talets förra hälft (jfr s. 14). Även 
tunnvalvet i tornets vaktcell tyder på inflytande från Öland, respektive Kalmar
trakten. 

Valvslagningen får större utbredning i samband med teglets införande som bygg
nadsmaterial. Under 1300-talets början förses hela kyrkorummet i Ronneby med go
tiska ribbvalv (fig. 17), i södra korsarmen uppburna av huvudformade konsoler av 
huggsten (under 1500-talet något omändrade). Ribborna ha päronformad genomskär
ning, kapporna mjukt utformade med hjässpartierna tämligen höga. Närmast Ronneby
valven stå valven i Malmö S:t Petrikyrkas tvärskepp, som daterats till 1300-talets 
början. sakristian i Ronneby fick samtidigt med kyrkorummet sitt gotiska kryssvalv. 

Sölvesborgs kyrkas kor fick sina kryssvalv med diagonalribbor under 1300-talet; 
under 1400-talets början försågs samma kyrkas långhus med stjärnvalv (fig. 18). Med 
detta fick Blekinge sin första kontakt med en valvutveckling, som i Nordtyskland och i 
synnerhet i Tyska ordens Preussen börjat redan under 1300-talet.1 Samma valvtyp upp
träder under 1400-talets mitt i Ronneby kyrkas norra korsarm (fig. 16). Någon större 
utbredning fick stjärnvalvet emellertid icke i Blekinge, utan man höll fast vid det 
enkla kryssvalvet, varvid ribborna med päronformad genomskärning fingo vika för 
halvstensribborna. Så är fallet i Ysane kyrkas kor, välvt under 1400-talets mitt (JT, 
145). Rörande de numera ombyggda eller rivna medeltidskyrkorna finnas uppgifter, 
att Lösens kyrkas kor hade tegelvalv och att Mjällby gamla kyrka hade kryssvalv både i 
kor och långhus, vilande på väggpilastrar. 

Fö:-:sTER De romanska fönsteröppningarnavoro små och rundbågiga med smyg både på 
in- och utsidan. Sådana fönster finnas bevarade i Ronneby stadskyrka, i Fridlevstad 
och Hjortsberga (fig. 19). Av dessa har absidfönstret i Fridlevstad uppåt avsmalnande 
innersmyg, ett drag som möjligen kan vara en reminiscens från äldre träarkitektur. Vad 
fönstrens placering beträffar, så brukade man i de romanska kyrkorna nästan alltid 
ha ett östfönster i absiden, vilket kan ha haft en viss symbolisk innebörd: man ville ha 
morgonsolens ljus över altaret, en påminnelse om Uppståndelsen. När man under sen
medeltiden försåg högaltaret med altarskåp, murades östfönstret bakom detta igen och 
ett nytt upptogs i sydöst (t. ex. i Nättraby). Dessutom brukade koret redan under den 
romanska tiden ha fönster även i södra och norra väggen, varom nordfönstren i Ronneby 

1 K. H. CLASEN, Deutsche Gewölbe der Spätgotik, Berlin 1958. 
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Fig. 14. Sölvesborgs kyrkas kor från ö. Foto S. H allgren 1960. S. 31. 
Der Chor der Kirche zu Sölvesborg von O. Cha ncel of Sölvesborg church from E . 

och Hjortsberga vittna. Hur fönstren voro placerade och fördelade i långhuset, därom 
saknas säkra uppgifter, ty i de flesta fall ha de ursprungliga ljusöppningarna vidgats 
efter medeltiden. Endast ett romanskt långhusfönster finns i behåll, i Ronneby kyrkas 
sydmur. Spår efter en rundbågig ursprunglig innersmyg i Fridlevstads kyrkas norra 
långhusmur ger en ~ntydan om att man eventuellt redan under romansk period hade 
fönsteröppningar även på långhusets norra sida. - De romanska fönsteromfattningarna 
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Fig. 15. Ronneby och Bräkne-Hoby, r ekonstruerade planer, 1:1000. 
A. Tuulse 1960, ritade av J. Nömmik. S. 20. 

R onneby und Bräkne-Hoby. Rekonst- Ronneby and Bräkne-Hoby, recon
ruierte Grundrisse. structed plans. 

äro i de flesta fall av huggen granit; i Fridlevstad förekommer kalksten, i Ronnebys 
korsarmar tegel. I Hjortsbergas norra korfönster (fig. 19) finns en träkarm med fals 
kvar, av allt att döma ursprunglig (1, 247). 

Från övergångstiden mellan romanskt och gotiskt är trefönstergruppen i Lösens 
forna kor det enda bevarade exemplet (fig. 11). Dageröppningarna ha där blivitnågot större 
än under den romanska stilperioden men rundbågen har icke ännu fått vika för spets
bågen. Denna fönsterkomposition har sina äldsta motsvarigheter i cisterciensisk arkitek
tur från 1100-talets andra hälft (t. ex. i Nydala klosterkyrkas kor). Under 1200-talet 
blevo trekopplade fönster allmänt omtyckta i Nordens sakralarkitektur. Lösen tycks ha 
haft närmast kontakt med utvecklingen i Danmark. 

Gotiken lade stor vikt vid ljusa kyrkointeriörer. I synnerhet byggdes i koren breda 
spetsbågiga fönster. Denna tendens yttrar sig under 1200-talets slutskede i Sölvesborgs 
kyrka (fig. 14). I samband med korets utvidgning under 1300-talets början fick även 
Ronneby stadskyrka i den nybyggda delen breda spetsbågiga fönster. 

INGÅNGAR Flertalet av Blekinges romanska kyrkor ha från början haft tre ingångar: en i 
korets södra mur och två i långhusets västra del, anbragta mitt emot varandra i söder 
och norr. Långhusportalerna äro bäst bevarade i Ronneby stadskyrka. Bägge ha 
rundbågiga omfattningar av huggen granit med tympanonfält, vilket i den södra por
talen visar i mitten ett stavkors i lågrelief, inskrivet i en trepassbåge och flankerat av 
två heraldiska liljor i halvrunda fält (fig. 21). Reliefen är ganska grovt bearbetad och 
visar, jämförd med likartad skulptur i Skåne under 1100-talets andra hälft, en tydlig 
underlägsenhet. Den är förmodligen tillkommen under 1100-talets slutskede, då Ranne
bys kärnkyrka uppfördes. - Bland landskyrkorna märkes den bevarade omfattningen 
av Nättrabys nordportal, rundbågig och enkel. Samma form återfinnes i Ramdala 
kyrkas korportal, numera bevarad endast i sin nedre del. 

Ett unikt exempel på portalens utveckling ' under övergångstiden är Förkärla 
kyrkas södra ingång (fig. 22). Själva dörröppningen är upptill rakt avslutad, men den 
yttre omfattningen har en svagt spetsbågig form, försedd med rik profilering i unggotisk 
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Fig. 16. Ronneby kyrka, valvet i N korsarmen. Foto N. Lagergren 1958. S. 26. 
Ronneby, Gewölbe im N Kreuza rm der Ronneby church, v aulting of N tra nsept. 

Kirche. 

stil. Kapitälkransar och skaftringsliknande partier på mitten av sidoomfattningarna 
äro utformade som pålagda band, s~mmansatta av pärlsnören och smala, mjukt böjda 
vulster. Det hela verkar som en provinsiell omtolkning av sådana dekorationer, som 
man närmast påträffar å småländska dopfuntar från 1100-talets andra hälft. Även 
några småländska kyrkoportaler från senromansk tid uppvisa kapitälkransar, som 
påminna något om Förkärla (t. ex. i Hjälmseryd, M yresjö och Norra Ljunga).l Portalen i 
Förkärla torde kunna dateras till senast 1250. - Enligt en ritning från 1800-talet 
(I, 120) hade även Lösens kyrka en sydportal med gotisk profilering och kapitälband, 
om vars utseende man emellertid icke har några närmare uppgifter. Såsom fönsteröpp
ningarna sammastädes visade (jfr s. 28), kan byggnadstiden i Lösen mycket väl ha in
fallit under 1200-talets förra hälft. Att man under denna tid har att räkna med en 
blandning av gammalt och nytt. visa de tegelskodda omfattningar som tillkommo i 
Ronneby under 1200-talets första fjärdedel i samband med korsarmarnas anläggning 
(IV, 17 f.). Dessa portaler äro ännu romanskt rundbågiga, men den samtidigt anlagda 

1 R . BLOMQVIST, studier i Smålands romanska stenkonst, Lund 1929, s. 54 . 
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Fig. 17. Ronneby kyrka, interiör mot Ö. Foto N. Lagergren 1958. 
Ronneby , Kircheninneres nach O. Ronneby church, interior towards E . 

muröppningen i södra korsarmens östra mur är redan svagt spetsbågig. Sölves borgs 
kyrkas södra portaler äro rundbågiga, dock omfattade av en spetsbågig nisch. Portalerna 
i Edestads kyrka äro spetsbågigt avslutade och enkelt avtrappade. Deras placering 
följer gamla romanska traditioner: en i koret och två i långhuset, på norra och södra 
sidan.- Under senmedeltiden försågos kyrkorna ibland även med västp ortal. En sådan 
tillkom i Ronneby och i Sölvesborg i samband med västtornets uppförande. Augerums 
gamla kyrka har likaledes haft en ursprunglig västportaL 

MURNrscHER Nischer i olika form och format bruka i medeltida kyrkor främst finnas i kor och 
sakristia, där de varit avsedda till förvaringsplatser för dyrbarare föremål. Sålunda är 
Ramdala kyrkas absid i söder och norr utrust ad med djupa rektangulära nischer, 
vilkas grova väggytor tyda på att nischerna från början varit brädfodrade och an
vänts som förvaringssk å p. Sådana behövdes ju också, ty Ramdala kyrka hade 
ingen sakristia, där kyrkans dyrgripar kunde skyddas. - I Edestads kyrkas kor 
finnas i sydöstra hörnet två små nischer och i nordöst en dylik. A v dessa kunna de två 
förstnämnda uppfattas som öppna depositarier, där man placerade rökelsekar, vig
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Fig. 18. Sölvesborgs kyrka, interiör mot ö. Foto S. Hallgren 1960. 
Sölvesborg, Kircheninneres nach O. Sölvesborg church, interior towards E. 

vattenskärl m. m. under pågående gudstjänst. Nischen i nordöst har från början varit 
försedd med dörr och kan ha varit sakramentskåp, där hostian bevarades. För 
förvaring av kyrkans större föremål fanns redan under medeltiden byggd sakristia norr 
om koret. 

Särskilt rikt utrustad med murnischer är Ron n e by kyrkas sakristia (IV, 34). Av dessa 
är en stickbågig nisch söder om altaret ett lavatorium, de övriga ha varit antingen 
väggskåp eller depositarier. Samma kyrkas kor har i norra väggen en stickbågig sitt
nisch, en annan dylik i södra väggen har blivit igenmurad under 1800-talet. En lik
nande nisch förekommer i södra väggen av Sölvesborgs kyrkas kor. Södra kapellet 
därstädes har flera depositarier i östra och södra väggen. 

Blinderingar på gavelrösten och på tornens ytterväggar börja uppträda i sam BLINDE

RINGARband med teglets användning som byggnadsmaterial. Här står Sölvesborgs stadskyrka 
som främsta exempel, med höga spetsbågiga fönsterblinderingar på samtliga gavlar 
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AT· KORET 

Df1. H-1-HI-HC+-t-+t-----+-----+-,__------j )1 

Fig. 19. Hjortsberga kyrka, fönster i N kormuren, 1: 60. 

Ritning av E. stenfors 1915. S. 28. 


H.iortsberga, Fenster in der Hjortsberga church, window 

N Chormauer der Kirche. in N. chancel. 

Fig. 20. Hjortsberga kyrka, ornerad takås frän 1200-talet på korvinden, 1:50. 
Ritning av N. Grafström 1920. S. 34. 

Hjortsberga, geschnitzter Firstbalken aus Hjortsberga church, ornamental tie-beam 
dem 13. Jh. im Chordachstuhl der Kirche. · in attic, 13th cent. 

(fig. 13). Stilen ansluter sig till hanseatisk tegelgotik fr. o. m. 1200-talet. Till samma 
grupp kunna räknas blinderingar på Y san e kyrkas och Ronneby kyrkas korgavlar, 
de förstnämnda troligen direkt inspirerade från Sölvesborg. Dessutom ha de äldre 
kyrkorna i Jämshög och Förkärla haft liknande dekor på gavlarna. 

Ett senare utvecklingsskede visar tornet i Ronneby, där blinderingarna påminna 
om kyrkorna i Åhus och Båstad (Skåne). Ronneby-tornet uppfördes under 1400-talets 
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Fig. 21. Ronneby kyrka, sydportalens tympanon. Foto A. Edle 1935. S. 28. 
Ronneby, Tympanon des S Portals Ronneby church, tympanum of S. 

der Kirche. doorway. 

slutskede. Något senare ombyggdes sakristians gavel och försågs då med en rik blin
deringsdekor (IV, 36), som ansluter sig till tegelarkitekturen i Skåne under tiden omkr. 
1500 (t. ex. den gamla latinskolan i Ystad). 

strävpelare finnas endast i Ronneby stadskyrka. De äldsta äro tillkomna i sam- sTRÄVPELARE 

band med tornets uppförande och äro av enkel beskaffenhet, i västra delen sLällda 
över hörn. I den sydöstra strävpelaren är anordnad en yttre predikstol (IV, 41), av
sedd att användas för att tala till en på kyrkogården församlad större menighet, en an
ordning som bl. a. finns i strävpelarna vid södra korsarmen i S. Hans i Odense. Under 
medeltidens sista skede tillkomma de två kraftiga strävpelare, som stödja södra kors-
armen (IV, 44). Deras konstruktion påminner om den kolossala strävpelare, som stödde 
tvärskeppets sydöstra hörn vid Lunds domkyrka och som fullbordades före 1513 av 
den kände byggmästaren och bildhuggaren Adam van Diiren. Likartade strävpelare 
finnas även i Åhus stadskyrka och i Vitaby kyrka, Skåne. 

Av ursprungliga takkonstruktioner finnas endast några få bevarade. I de flesta fall TAKsToLAR 

hava de ursprungliga yttertaken förstörts av brand eller också ha de i senare tid ut
satts för genomgripande förändringar. Helt bevarad är den medeltida takstolen i 
Edestad (I, 287). Den är kryss-stöttad och har från början åtminstone i koret varit 
öppen. Detta bevisas bl. a. av åsbjälken, som är fasad mellan sparrarna och som i 
mitten av varje fasning har tvenne kuber sparade i >>diamanb>-form. Samma konstruktion 



34 BLEKINGE 

EFTERMEDEL

TIDA BYGG

NADSVERK

SAMHET 

finns delvis kvar på Hjortsberg a kyrkas vind (fig. 20), dock finare genomarbetad än i 
Edestad (I, 251). Ryggåsträet därstädes har en motsvarighet i Övraby kyrka (Skåne) 
och torde härstamma från 1200-talets början. Spår av krysstöttade takstolar finnas 
även i N ä ttraby. Takstolarna i dessa kyrkor bilda liksidiga trianglar, vilkas botten
stycken utgöras av kraftiga bjälkar, vilkas båda ändar vila på hammarband, upplagda 
längs murkrönens ytter- och innersidor. På takbjälkarna äro de av klenare virke ut
förda taksparrarna och deras stöttor uppställda och infällda. - Yttertaken voro 
under medeltiden täckta antingen med spån, bly eller tegel. Bland bevarade medeltida 
tegeltak kan nämnas kortaket i Ysane. Blytaken i Blekinge försvunna i regel under det 
nordiska sjuårskriget (Lösen, Rödeby), antingen i samband med krigsbränder eller på 
grund av metallens användbarhet för krigsbruk. 

Vid medeltidens slut voro de kyrkliga byggnadsbehoven i Blekinge i allmänhet väl 
tillgodosedda. Reformationens genomförande föranledde endast successiva förändringar 
i de befintliga kyrkobyggnadernas inredning och utsmyckning. Nya kyrkor uppfördes 
endast i några sällsynta undantagsfall. De nya stilströmningar - renässansen - som 
nådde Norden nästan samtidigt med reformationen, hade följaktligen mycket få möjlig
heter att komma till uttryck i Blekinges kyrkoarkitektur. 1500-talet var i stort sett en 
stilleståndsperiod i Blekinges kyrkobyggande. Först under 1600-talet börjar detta åter 
komma igång. 

Bland 1600-talets kyrkor intager Kristianapels kyrka en särställning (I, 9 f.). Dess 
tillkomst hänger direkt samman med Kristian IV:s gräns- och försvarspolitik, som 
bl. a. i Blekinge resulterade i anläggandet av en helt ny befäst stad i stället för den 
forna lilla handels- och fiskestaden A vaskär i Blekinges nordöstra hörn nära gränsen 
mot Sverige. Kristianopel anlades såsom en ren fästnings- och garnisonsstad, påbörjad 
redan 1599.1 Den fick sina stadsprivilegier 1622. Grundstenen till den nuvarande kyr
kan lades 1618, och byggnadsarbetena voro i huvudsak avslutade 1624. Arbetet leddes 
av murmästaren 0LuF MADSEN, således samme man, som samtidigt var verksam även 
vid uppförandet av Trefaldighetskyrkan i Kristianstad. Dessa båda kyrkor ha en viss 
likhet i grundplanen (fig. 23), som utgöres av ett långhus med korsarmar i norr och söder. 
I Kristianopel höjer sig över norra korsarmen ett torn, försett med trappgavlar och 
sadeltak i samma stil, som kyrktornen i Skåne brukade ha under medeltiden. I övrigt 
är Kristianapels kyrka mycket torftig i sin utformning i motsats till den förnämligt ut
rustade stilrena kyrkobyggnaden i Kristianstad (fig. 24). Möjligen hade man haft för 
avsikt att förse Kristianapels kyrka åtminstone med portaler i renässansstil, något 
som dock icke blev av på grund av ogynnsamma förhållanden. Ett säreget drag i Kri
stianapels kyrkaplan äro långhusets sneda gavelväggar i öster och väster, som anslutits 
till stadsplanens strikta kvarterindelning. Denna indelning följde icke väderstrecken 
utan de långsträckta fästningsverkens linjer. För kyrkan önskade man emellertid att 

1 V. LORENZEN, Christian IV:s Byanlregg, Kbhvn 1937, s. 148 f . 
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Fig. 22. Förkärla kyrkas sydportaL Foto A. Tuulse 1959. S. 28. 
S Portal der Kirche von För- Förkä rla church, S. doorway. 

kärla. 



---
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Fig. 23. Kristianapels kyrkas plan, 1:300. Uppmätning av B. Kjellström 1914. S. 34. 
Grundril3 der Kirche zuf ristianopel. Kristianopel church, plan. 
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Fig. 24. Kristianapels kyrka, interiör mot Ö. Foto Ate)je Olsson, Karlskrona 1955. 

Kristianopel, Kircheninneres nach O. Kristianopel church, interior towards E. 


hålla fast vid den traditionsbundna öst-västorienteringen. Något monument i Kristian 
IV:s stil fick man inte i KristianopeL 

År 1639 fick skogsbygden sin första kyrkobyggnad - i Backaryd, inom Ronneby 
landsförsamlings norra del (I, 365 f.). Backaryd var emellertid enbart en kapellförsam
ling och kapellet därstädes uppfördes som en enkel rektangulär träbyggnad (riven 
1795). Vid landskapets äldre kyrkor företogas under denna period endast reparationer 
och mindre kompletteringar, i synnerhet efter det nordiska sjuårskriget. Sålunda började 
man 1575 med omfattande arbeten i Ronneby, för att avlägsna de skador som föror
sakats av Erik XIV:s knektar 1564. Ingreppen i kyrkans arkitektur voro emellertid 
icke nämnvärda. I Sölvesborg ombyggdes vapenhuset 1649 och fick en volutgavel, som 
tydligen är inspirerad av dylika gavlar i Trefaldighetskyrkan, Kristianstad. Återhåll 
samheten i byggnadsverksamhet åskådliggör ganska tydligt, att kyrkan hade förlorat 
sin ställning som konstens gynnare, såsom överhuvudtaget i samhället. 

4-005811 
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KALKMÅLNINGAR 


MEDELTID Från medeltidens förra hälft finnas endast några spår av målningsdekor kvar. Dessa 
äro uteslutande av enkel beskaffenhet, såsom kvadrering i rött kring Lösens inre 
fönsteromfattningar, kvadermålning i rött och grått kring sakristiingången i Ronneby 
kyrka samt stiliserade slingor kring en sittnisch i samma kyrkas kor. Som en sällsynthet 
uppträder en dekorativ bård i rött och vitt på Edestads kyrkas yttervägg (I, 283), 
synlig från sakristivinden. Bården är målad under takskägget och består av vita romber 
inom röda trianglar, påminnande om rombfriser i tegelarkitekturen. 

I likhet med den allmänna utvecklingen i nordisk kyrkokonst börjar man i Blekinge 
med figurala målningar i större utsträckning först under 1400-talet. Detta hänger 
delvis samman med en allmän tendens till kateketisk undervisning, varvid man tagit 
bildframställningar till hjälp för att konkretisera undervisningen av en oftast icke läs
kunnig lärj ungeskara. I Blekinge er b j u der S ö l v e s b o r g s kyrka tidiga exempel härpå. 
Där visa scener ur Kristi och Marie liv samt vissa helgonbilder, hur en dylik målnings
framställning kunde utformas som en stor bilderbok för kyrkobesökarna (fig. 25). 
Korets och långhusets målningar äro tillkomna under 1400-talets början, men målaren, 
som här utförde arbetet, har tydligen haft i handen förlagor från 1300-talet, vilket 
kommer särskilt klart till synes i korets västra valv. Målningarna i vapenhuset äro av 
enklare karaktär och torde vara något yngre än kyrkorummets (fig. 26). Deras stil 
visar släktskap med de gotländska passionsmålningarna från 1400-talets mitt.l I Ysane 
kyrka finnas figurala målningar på korets valv och väggar samt på triumfbågsmuren 
(fig. 27, II, 145 f.). Bevarade rester visa, att målningar sträckt sig även till långhuset. 
Dessa äro enligt en välbevarad inskrift över triumfbågen utförda 1459 av NILS HÅKANs
soN, en målare som flitigt har varit verksam i Vittskövletraktens kyrkor, Skåne. Han 
är tack vare Y saneinskriften Skånes ende till namnet kände medeltida kyrkomålare. 2 

Från medeltidens sista skede härröra även några målningsfragment i Ronneby 
kyrkas norra korsarm (IV, 49 f.). Den ena av dessa målningar framställer Petrus som 
påve, med paradisnyckeln i höger hand, tillkommen under 1400-talets mitt eller något 
senare (fig. 30). S:t Görans strid med draken sammastädes torde däremot härröra från 
1500-talets början. 

NYA TIDEN Efter reformationens genomförande dröjde det omkring ett halvt århundrade innan 
någon kyrkornålning åter kom till utförande. De tidigast kända av dessa blevo utförda i 
R o n n e b y kyrkas kor och tvärarmar. Dessa intaga en särställning bland Blekinges 
målningar från nyare tid (IV, 53 f.). D~ består av rankar, beslagsverk och kartuscher 
enligt nordtyskt-nederländskt maner samt några figurkompositioner av ganska ovanlig 
art (fig. 28- 29). Av dessa kunna framhävas dödsdansen, den kristne riddaren 
och en stor komposition om människans frestelser. Dessa målningar torde ha 

1 Jfr B. SöDERBE RG, De gotländska passionsmålningarna och deras stilfränder, Sthlm. 1942. 
2 M. RYDBECK , Valvslagning och kalkmålningar i skånska kyrkor, Lund 1943, s. 263 f . 
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Fig. 25. Sölvesborgs kyrka, kalkmålningar från 1400-talets början i korets V valv. Foto S. Hallgren 1960. 
Sölvesborg, Malereien vom Anfang des 15. Jh. im Sölvesborg church; tempera paintings, beginning of 

W Gewölbe des Chors . 15th cent., on chancel vaulting. 

tillkommit under tiden 1575- 82, då kyrkan restaurerades, varvid konung Fredrik 
II uppträdde som stordonator. Den kristne riddaren skall möjligen symbolisera hans fri
kostiga uppträdande, medan dödsdansen måhända skall påminna om Ronnebys blod
bad 1564. 
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Fig. 26. Sölvesborgs kyrka, vapenhusets V del med k alkmålningar från 1400-talets förra h älft. Foto S. 
H allgren 1960. S. 38. 

Sölvesborg, W lnnenwand des Waffenhauses (Vorhalle) Sölvesborg church, section of pm·ch with tempera 
der Kirche mit Malereien aus der 1. H. des 15 . Jh. paintings from first hal! of 15th cent. 

Förutom dessa framställningar finns på korets norra vägg målat ett e p i t a f i u m, 
antagligen för en präst. På väggen målade epitafier finnas även i Nättraby kyrkas 
kor, tillkomna 1591 (I, 206). - De övriga blekingska kyrkorna uppvisa ingen mål
ningsdekor från första seklet efter reformationen, vilket emellertid icke betyder, att 
sådana helt saknats. En takbräda med målad renässansakantus från Asarums gamla 
kyrka ger oss en antydan om att takmålningar ha förekommit under 1500-talet och 
1600-talets förra hälft (II, 54). Enligt arkivaliska uppgifter funnos väggmålningar från 
1590 även i Rödeby kyrka, omfattande bl. a. följande motiv: Adams fall, Kristi födelse, 
hans lidande, död och uppståndelse; dessutom medaljonger med inskrifter (I, 168). 
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Fig. 27. Ysane kyrka, kalkmålningar på korets Ö vägg, utförda av Nils Håkansson 1459. Foto O. Owald 

1940. s. 38. 


Ysane, Ma lereien auf der O Wand des Chors von Nils Ysane church, tempera p a intings on E wall of chancel, 

H å kansson 1459. executcd b y N ils H å kansson 1459. 

INREDNING OCH LÖSA INVENTARIER 
Altaret var den allra viktigaste delen av en medeltidskyrkas inredning. Det var ALTARE 

a lltid byggt av sten. I romanska kyrkor hade det sin plats i absiden, i kyrkor med rak-
slutet kor stod det framför den östra väggen, i båda fallen skulle det stå fritt från väg
gen. A v altaren i blekingska absidkyrkor stå altarna i Nättraby och Hjortsberga på 
ursprunglig plats, mitt i absiden. Det första är emellertid ommurat. Altaret i Fridlev
stad är nu helt ombyggt och fristående, men av uppgifter från 1600-talet framgår, att 
altaret då (sannolikt ej ursprungligt) stod mot absidens östra mur. En liknande flytt 
ning har man genomfört i Edestads kyrka, där altaret numera är fristående men säges 
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Fig. 28. Ronneby kyrka. Människans frestelser, kalkmålning från 1580-talet i korets V valv. 

Foto N. Lagergren 1958. 


Ronneby, Die Versuchungen des Menschen, Malerei Ronneby clmrch. The Temptations of Mankind, tem
ans den 1580er Jalu·en im W Gewölbe des Chors. pera paintings of the 1580s on chancel vaulting. 

på 1600-talet ha legat vid )>Kirchgauelem> - vid kyrkgaveln, d. v. s. mot korets östra 
vägg. Fristående altare finns även i Ronneby och Sölvesborgs kyrkor. 

De flesta altarbord äro under senare tid ommurade, främst i samband med upp
sättande av nya altaruppsatser. Detta har även förorsakat, att de medeltida al tarski
vorna av sten numera äro försvunna, på ett undantag när - altarskivan i Torhamn 
med de i den katolska invigningsritualen föreskrivna fem inhuggna konsekrationskorsen 
(I, 93). Skivan ligger dock ej på ursprunglig plats. I Ronneby kyrka har man redan 
under medeltiden som altarskiva använt en gravsten från 1300-talets början, sedan 
den försetts med sekundärt inhuggna konsekrationskors. 

Förutom högaltaret brukade man under medeltiden även ha olika slag av sidoaltare, 
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Fig. 29. Ronneby kyrka. Den kristne riddaren, kalkmålning från 1580-talet på korets 

N vägg. Foto N. Lagergren 1958. 


Ronneby, Der christliche Ritter, Malerei Ronneby church. The Christian knight, 

aus den 1580er Jahren an der N Wand des tempera painting of the 1580s on N wall of 


Chors. chancel. 


vilkas antal kunde vara ganska stort i stadskyrkorna. Så har fallet varit i Ronneby 
och Sölvesborg. I den förstnämnda kyrkan finns dessutom kvar i välbevarat skick ett 
sakristialtare, murat invid sakristians östra vägg (IV, 36). 

Äldre medeltida altarprydnader finnas icke bevarade i Blekinges kyrkor. Under ALTARsKÅP 

medeltidens slutskede hade emellertid troligen alla blekingekyrkor fått altarprydnader 
i form av altarskåp med snidade och förgyllda skulpturer samt målningar. Även av 
dessa konstverk finns dock numera endast ett fåtal kvar i oförändrat skick; de flesta 
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Fig. 30. Ronneby kyrka, senmedeltida kalkmålning på N korsarmens N vägg. 

Foto A. Edle 1935. 


Ronneby, Spätmittelalterliche Malerei auf Ronneby church, late mediaeval tempera 

der N Wand des N Kreuzarms. paintings on N wall of N transept. 
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Fig. 31. Sillhövda kyrka. Corpus av altarskåp från 1470~80, har ursprungligen tillhört Torhamns 
kyrka. Foto A. Nilson 1934. S. 46. 

Corpus eines Altarschreins aus der Kirche von Tor Sillhövda church. Central· section of triptych, 
hamn 1470- 80, nun in der Kirche von Sillhövda. 1470-80, originally belonging to Torhamn church. 
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Fig. 32. Tvings kyrka. Altarskåp från 1500-talets början. Foto S H allgren 1960. 
Altarschrein vom Anfang des 16. Jh. in der Tving church. Triptych, b eginning of 16th cent. 

Kirche von Tving. 

altarskåpen äro helt försvunna, men i flera fall vittna bevarade enstaka lösa skulp
turer, att där en gång har funnits ett altarskåp. 

Äldst bland de bevarade altarsk å pen är det av ek snidade skåpet i Sillhövda 
kyrka (fig. 31). I corpus en framställning av Marie kröning, flankerad av S. Lars och 
ett riddarhelgon som saknar attribut (S. Magnus?); i flyglarna tolv apostlar. Altar
skåpet har ursprungligen tillhört Torhamns kyrka och torde härröra från tiden 1470- 80, 
tillverkat i en sydskandinavisk verkstad. Mittgruppen visar ålderdomligare drag än 
apastiafigurerna i flyglarna; möjligen hava t vå olika mästare utfört arbetet. Av ett 
helt annat slag är altarskåpet i Tvings kyrka. Det är ett framstående prov på träskulp
turens utveckling under medeltidens sista skede (fig. 32-34). I corpus framställes Nåda
stolen, i flyglarna scener ur Kristi lidandes historia, fortsatt i målade bilder på flyglarnas 
yttersidor. skulpturstilen visar här släktskap med den berömde liibske konstnären 
CLAus BERG, som var verksam i Danmark under 1500-talets första årtionden. Skåpet 
i Tving torde ha tillkommit under tiden 1510- 20. Från samma period härrör Sturkö 
altarskåp, varav endast corpus med en relief av Kristi gravläggning finns kvar (fig. 35). 
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Fig. 33. Tvings kyrka. Detalj av altarskåpet fig. 32. Foto S. Hallgren 1960. 
Einzelheit vom Altarschrein Abb. 32. in der Tving church. Detail of triptych,;_fig. 32. 

Kirche von Tving. 
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Fig. 39. Hjortsberga kyrka. S. Olof, träskulptur 
Lillhörand e samma altarskåp so m fig. 38, numera 

i BM. Foto S. Hall gren 1960. S. 62. 
St. Olaf, Holzplaslik a us cl emselben Altarschrein wie 
Abb. 38 aus Hjortsberga , mm in Blekinge Museum. 
Hjorlsberga church. St. Olof, wooclcarving belonging 
to same lriplych as !ig. :38, now in Blekinge Museum. 

5 - 005 8 11 

Fig. 40. Gammalstorps kyrka. H elig 
abbot från ett altarskåp, 1500-talets 
börj a n. Fo to W. Anderson 1919. S. 62. 
H eiliger Abt a us einem Allarsehrein vom 
Anfang clcs 16. Jh. in cler Kirche von 

Gamma Is torp. 
Gammalstorp church, A canonizecl abbot; 
from a triplych, beginning of l 6lh cent. 
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Fig. 35. Sturkö kyrka. Corpus av altarskåp från 1500-talets början. Foto S. Hallgren 
1960. 

Corpus eiues Altarschreins vom Anfang des Sturkö church. Central section of triptych, 
16. Jh. in der Kirche von Sturkö. beginning of 16th cent. 



Fig. 36. Edestads kyrka. Delar av altarskåp från omkr. 1500, numera i BM. Foto S. Hallgren 1960. S. 56. 
Teile eines Altarschreins um 1500 aus der Kirche von Edestad, nun in Edestad church. Part of triptych circa 1500, now in Blekinge Museum. 

Blekinge Museum. 
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Fig. 37. Edestads kyrka. Detalj av altarskåpet fig. 36. Foto S. Hallgren 1960. 

Gruppe von dem Altarschrein Abb. 36 aus Edestad. Edestad church. Detail of triptych fig. 36. 
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Fig. 38. Hjortsberga kyrka. Nådastolen, träskulptur 

.från ett altarskåp, omkr. 1500, numera i BM. 


Foto A. Edle 1931. S. 62. 

Gnadenstuhl, Holzplastik ' aus einem Altarschrein um 1500 

aus der Kirche von Hjortsberga, nun in Blekinge Museum. 

Hjortsberga church. The Seat of Grace; woodcarving from 


a triptych, circa 1500, now in Blekinge Museum. 
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Fig. 39. Hjortsberga kyrka. S. Olof, träskulptur 
Lillhörand e samma altarskåp so m fig. 38, numera 

i BM. Foto S. Hall gren 1960. S. 62. 
St. Olaf, Holzplaslik a us cl emselben Altarschrein wie 
Abb. 38 aus Hjortsberga , mm in Blekinge Museum. 
Hjorlsberga church. St. Olof, wooclcarving belonging 
to same lriplych as !ig. :38, now in Blekinge Museum. 

5 - 005 8 11 

Fig. 40. Gammalstorps kyrka. H elig 
abbot från ett altarskåp, 1500-talets 
börj a n. Fo to W. Anderson 1919. S. 62. 
H eiliger Abt a us einem Allarsehrein vom 
Anfang clcs 16. Jh. in cler Kirche von 

Gamma Is torp. 
Gammalstorp church, A canonizecl abbot; 
from a triplych, beginning of l 6lh cent. 
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Fig. 41. Hjortsberga kyrka, Helig biskop, träskulptur från 1100-talets slut, numera 
i SHM. Foto S. Hallgren 1960. S. 62. 

Heiliger Bischof, Holzplastik vom Ende des Hjortsberga church. A canonized bishop; 
12. 	Jh. ans der Kirche von Hjortsberga, woodcarving end of 12th century, now in 

nun in Statens Historiska !Vluseum. the State Historical !Vluseum. 
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Fig. 42. Edestads kyrka. Helgonskåp från 1200-talet, numera i BM. 
Foto S. Hallgren 1960. S. 62. 

Heiligenschrein aus dem 13. Jh. Hus Edestad church . Triptych with fignre 
der Kirche von Edestad, nun in Ble· of saint, 13th cent., now in Blekinge 

kinge Museum. Museum. 
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Fig. 43. Edestads kyrka. S. Martin, träskulptur Fig. 44. Hjortsberga kyrka. Pietit från 
från 1400-talet, numera i BM. Foto S. Hallgren 1400-talets mitt, numera i BM. Foto S. 

1960. s. 62. Hallgren 1960. 
St. Martin, Holzplastik aus dem 15. Jh. aus der Kirche Pieta aus der Mitte des 15. Jh. aus der 

von Edestad, nun in Blekinge Museum. Kirche von Hjortsberga, nun in Blekinge 
Edestad church. St. Martin, 15th cent. woodcarving, Museum. 

now in Blekinge Museum. Hjortsberga church. Pield, mid-15th cent. 
now in Blekinge Museum. 

Bland de altarskåp, av vilka numera endast lösa figurer eller reliefer finnas be
varade, har ett skåp från Edestads kyrka intagit en framstående plats (fig. 36). I corpus 
har korsfästelsen framställts, i flyglarna ha stått apostla- och helgonfigurer. Bilderna 
äro utmärkt skickligt skurna och ansiktena visa en mästerlig karakteriseringsförmåga 
(fig. 37). Bland helgonfigurerna märkas fyra kvinnliga, däribland S. Birgitta med 
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Fig. 45. Hjortsberga kyrka. Triumfkruci

fix från 1200-talets början, numera i BM. 


Foto A. Edle 1930. S. 66. 

Triumphkreuz vom Anfang des 13..Jh. aus 

der Kirche von Hjortsberga, nun in Blekinge 


Museum. 

Hjortsberga church. Rood, beginning of 13th 


cent., now in Blekinge Museum. 


Fig. 46. Edestads kyrka. Triumfkrucifix 

från 1250- 75, numera i BM. Foto A. 


Edle 1930. S. 66. 

Triumphkreuz von 1250- 75 aus der Kirche 


von Edestad, nun in Blekinge Museum. 
Edestad church. Rood, 1250- 75, now in 

Blekinge Museum. 
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Fig. 47. Lösens kyrka. Krucifix frän omkr. 1300. 

Foto O. Svensson 1928. S. 67. 


Kruzifix um 1300 in der Kirche von Lösen. Lösen church. Crucifix, circa 1300. 
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Fig. 48. Sölvesborgs kyrka. Triumfkrucifix från 1400-talets början. 

Foto S. Hallgren 1960. S. 67. 


Triumphkreuz vom Anfang des 15. Jh. in Sölvcsborg church. Rood, beginning of 

der Kirche zu Sölvesborg. 15th cent. 
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Fig 49. Edestads kyrka. Kru

cifix från 1400-talets andra 

hälft, numera i BM. Foto S. 


Hallgren 1960. S. 67. 

Kruzifix aus der 2. H. des 15. Jh. 

aus der Kirche von Edestad, nun in 


Blekinge Museum. 

Edestad church. Crucifix, seeond 

half of 15th cent., now in Blekinge 


Museum. 


Fig. 50. Mjällby kyrka. Triumfkrucifix från 1492, nu

mera i BM. Foto W. Anderson. S. 67. 


Triumphkreuz von 1492 ans der Kirche von Mjällby, mm 

in Blekinge Museum. 


Mjällby church. Rood, 1492, now in Blekinge Museum. 
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Fig. 51. Förkärla kyrka. Triumfkrucifix från omkr. 1530, delvis överarbetat omkr. 1700. 
Foto W. Anderson. S. 67. 

Triumphkruzifixus um 1530, um 1700 t eilweise iiberar Förkärla church. Rood, circa 1530, partly re-worked 
beitet, in der Kirche von Förkärla. circa. 1700. 
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bok och skrivdon. Skåpet torde ha tillverkats omkring 1500 av en mästare verksam 
inom liibeckaren BERNT NoTKES krets. Till samma konstkrets hör även ett antal andra 
skulpturer i blekingska kyrkor, nämligen fyra karakteristiskt utformade apostlar och 
en Mariabild med barnet i Gammalstorps kyrka (Il, 133), ävensom en Maria med 
barnet i E des ta d (I, 292) och en Anna själv tredje i H j ortsberg a (J, 260). I Hjorts
berga kyrka har dessutom funnits ett altarskåp från tiden omkring 1500, varav Nåda
stolsframställningen och tre helgonfigurer finnas kvar (fig. 38-39), skickligt modellerade 
figurer vartill mästaren torde böra sökas i Stralsund, där en framställning av Gud 
Fader i S:t Jacobi kyrka står nära Hjortsbergaskulpturerna (WILLIAM ANDERsoN). 

Av ett nederländskt påverkat altarskåp från 1500-talets början (i Bräkne-Hoby 
kyrka) finns endast en relief kvar, framställande Marias och Elisabets möte (II, 13). 
Även en helig abbot i Gammalstorp (fig. 40), vars figurstil starkt avviker från det 
övriga skulpturbeståndet i Blekinge, synes nederländskt påverkad, dock antagligen 
snidad i Liibeck under 1500-talets början. - Slutligen kan nämnas ett litet fragment 
från Ysane kyrka (II, 153), av allt att döma en detalj av Marie kröning eller Nådastolen 
från 1400-talet. Nordtyskt arbete. 

Här ovan har närmast behandlats de medeltida skulpturverk, som kunnat direkt 
anknytas till kyrkornas huvudaltaren såsom dessas prydnader. I Blekinges kyrkor finnas 
emellertid även andra verk av medeltida träskulptur, som numera förvaras lösgjorda 
från sitt ursprungliga sammanhang. 

Bland sådana lösa skulpturer, som antingen varit fristående eller tillhört något 
slag av helgonskåp, bör främst nämnas en sittande helig biskop (Nicolaus?) från H j orts
berga kyrka (fig. 41). Den är mästerligt skuren och kan räknas som den märkligaste 
medeltida skulpturen i Blekinge. Den värdiga, raka hållningen, det fina ansiktet, den 
sirligt strama veckbehandlingen erinra om den berömda franska skulpturskola, som 
arbetat vid Chartreskatedralens västportaler. Bilden påminner också om den berömda 
madonnan från Viklau och torde ha tillkommit under 1100-talets slut i en sydskandina
visk verkstad. 

A v övriga friskulpturer inom här ifrågavarande grupp härstamma fem stycken från 
E d e s t a d (I, 294), vilken kyrka såsom vallfartsort har varit mycket rikligt utstyrd 
med altarskåp och helgonbilder. Äldst är en sittande helig biskop i ett skåp, vars rygg
stycke och ena sidodörr bevarats (fig. 42); ett senromanskt arbete från tiden omkring 
1250. Från samma tid härrör en skadad Madonna med barnet, sydskandinaviskt arbete. 
Ytterligare en Madonna med barnet i Edestads kyrka är ett enkelt arbete från 1400
talets mitt, liksom även en biskopsbild från århundradets senare del. Från samma kyrka 
stammar ett unikt inslag i Blekinges skulptur, nämligen en ryttarbild av S. Martin 
från 1400-talets mitt eller andra hälft (fig. 43). Från H j ortsberga härrör en Pieta, 
tillkommen under 1400-talets mitt (fig. 44). En S. Martin från Lösen är ett enkelt 
arbete från 1400-talets andra hälft. 

TRIUMF

KRUCIFIX Vid sidan av altarskåpet var triumfkrucifixet ett viktigt föremål i en medeltida 
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Fig. 52. Mjällby kyrka. Altaruppsats frän 1621. 

Foto L. G. Kindström 1941. S. 69. 


Altar von 1621 in der Kirche von Mjäll by. Mjällby church. Altar decorations, 1621. 
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Fig. 53. Sölvesborgs kyrka. Altaruppsats från 1622. Foto S. Hallgren 1960. S. 72. 

Altar von 1622 in der Kirche zu Sölvesborg. Sölvesborg church. Altar decorations, 1622. 
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Fig. 54. Ronneby kyrka. Altaruppsats från 1652. Foto A. Edle 1935. S. 74. 
Altar von 1652 in der Kirche zu Ronneby church. Altar decorations, 

Ronneby. 1652. 
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Fig. 55. Nättraby kyrka. Träskulpturer från en altaruppsats, omkr. 1650, numera i SHM. Foto H. 
Andersson 1930. S. 74. 

Holzstatuetten von einem Alta r um 1650 ans der Kirche Nättraby church. \Voodcarving from an alta r decora-
von Nättraby, nun in Statens Historiska Museum. tion, circa 1650, now in the State Historica l Museum. 

kyrka. Upphängt i eller över bågen mellan altarrummet och långhuset skulle det på
minna om Kristi triumf över död och synd genom korsets offergärning, vilket även 
givit namnet »triumfbågen» till skiljebågen mellan kor och långhus. 

Framställningen av Kristi död på korset har i medeltidens bildande konst undergått 
åtskilliga förändringar. Den strama, aristokratiska romanska konsten framställd e Kristus 
på korset såsom en konung, upphöjd över allt lidande, en segrare över döden. I Blekinge 
finnas inga fullständiga triumfkrucifix bevarade från denna period, endast två skadade 
exemplar av själva Kristusfiguren från Hj ortsberga och Ed es t a ds kyrkor (fig. 45-
46). Typisk för denna tid är Kristusfigurens raka hållning och de båda fötternas ställ
ning som med var sin spik äro fästade bredvid varandra vid korsets fotkloss. På huvudet 
har en sådan Kristusbild burit en kungakrona, ofta av metall. Krucifixet i Hjortsberga 
(fig. 45) torde härröra från 1200-talets början, medan Kristusbilden i Edestad kan 
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dateras till tiden 1250- 75. I bägge fallen synes krucifixet sålunda ha tillkommit 
nästan samtidigt med kyrkornas uppförande. 

Det av mystiken präglade 1300-talet framställde med förkärlek den Korsfästes li
danden, till en början dock i en behärskad form. Ett typiskt exempel på den från 
Lubeck påverkade träskulpturens Kristus-framställning omkr. år 1300 är krucifixet 
från Lösens kyrka, med en balans i känslouttrycket, som går tillbaka på 1200-talets 
katedralplastik (fig. 47). Kristus bär numera törnekrona i stället för kungakrona, hans 
korslagda fötter är fästade vid korset med endast en spik. Bägge dessa drag äro karak
teristiska för hela den återstående delen av medeltiden. I ett krucifix från 1300-talets 
förra hälft i Edestads kyrka har lidandesframställningen ytterligare utvecklats jäm
fört med Lösen-krucifixets. Ett krucifix i Sölvesborgs kyrka (fig. 48) visar, hur 
lidandet framställes med ännu kraftigare medel under 1400-talets början, för att under 
medeltidens sista skede ytterligare understrykas med olika konstnärliga medel. 

Utvecklingen var emellertid icke ensartad, utan särskilt under 1400-talets mitt och 
andra hälft kunna stora olikheter förekomma i korsfästelseframställningarna, varom 
skulpturbeståndet även i Blekinge lämnar vittnesbörd. Sålunda finnes i den på medel
tidsskulptur så rika Edestads kyrka ännu ett krucifix (fig. 49), vars skickligt modelle
rade Kristusbild, sannolikt under inflytande av Lubecks skulptur, utformats med väl 
avvägda nyanser, utan att ensidigt betona den korsfästes kroppsliga lidanden. Den 
sistnämnda tendensen tar dock överhand under 1400-talets slutskede, en stilriktning, 
som bäst illustreras av det bekanta, expressivt modellerade krucifixet i Mj ällby kyrka 
(fig. 50). Här är offerdöden framställd på ett ganska makabert sätt. Reliker funna i 
krucifixets bröst ger en datering till 1492. Till samma utveckling kunna räknas några 
mindre betydande krucifix i Ronneby, Elleholms och Jämshögs kyrkor, tillkomna 
under 1500-talets början. Ett krucifix i Förkärla härrör från tiden omkr. 1530 och är 
ett framstående konstverk, scm visar förbindelse med skulpturens samtida utveckling 
i nordvästra Tyskland (fig. 51). Krucifixet är delvis överarbetat under den karolinska 
tiden, då dylika stora Kristusbilder åter togos i bruk i samband med gammalpietistiska 
rörelsens spridning (jfr s. 139). 

Av sådana krucifix, som voroavsedda att bäras i pro cessioner, finnas endast två 
kvar, nämligen i Hjortsberga kyrka från 1200-talet och i Mörrums kyrka (Il, 110), 
från 1400-talet. - Ett litet krucifix från 1400-talets tredje fjärdedel i Backaryd torde ha 
tillhört ett altarskåp. Det pryder numera mittfältet av kyrkans gamla altaruppsats från 
1713 (fig. 116). 

Reformationens genombrott i Danmark år 1536 medförde icke någon helomvändning ALTARUPP

SATSERi kyrkoinredningen. Under en lång övergångstid stodo de gamla altarskåpen kvar, möj
ligen ersattes altarskåpets corpus med en tavla, vars innehåll motsvarade kyrkans nya 
lära. Altaret var numera tillgängligt för andra än prästerskapet, dess betydelse hade 
blivit en annan än under den katolska tiden. 

Ett tidigt prov på den nya smaken är ett antemensale i Hjortsberga kyrka 
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Fig. 56. Fridlevstads kyrka. Gamla predikstolen från 1575, numera i BM. 
Målningarna i fälten sekundära. Foto S. H allgren 1960. S. 74. 

Kanzel von 1575 a us <ler Kirche von Fridlevstad church. Pulpit, 1575, now 
Fridlevstad, mm in Blekinge Muse_um. in Blekinge Museum . . 

(fig. 114), ett snickeriarbete tillkommet under 1500-talets slut (I, 257). Det är smyckat 
med målningar i en serie arkadbågar och företräder sålunda en renässanstyp, som 
levde kvar även under 1600-talets förra hälft, t . ex. i Mjällby, Förkärla och Sölvesborg. 

Snart börjar man emellertid att ersätta de medeltida altarskåpen med nya altarupp-
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Fig. 57. Listerby kyr:;:a. Predikstol från omkr. 1600, senare flera gånger omändrad. 
Foto S. Hallgren 1960. S. 75. 

Kanzel u m 1600, später mehrfacil verändert, Listerby church. Pulpit, circa 1600, with various 
in der Kirche von Listerby. later alterations. 

satser, där renässansens former med sin dekorationsglädje göra sig gällande. Bäst illu
streras arten av denna utveckling genom Mj ällby kyrkas altaruppsats från 1621 (fig. 
52). Dess arkitektoniska komposition är stramt hållen. Ornamentiken, som här rör sig 
huvudsakligast utanför den arkitektoniska stommen, består av beslags- och rullverk 

6-005811 
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Fig. 58. Sölvesborgs kyrka. Predikstol frän omkr. 1615, korgen kompletterad 1906. 

Foto S. Hallgren 1960. S. 75. 


Kanzel um 1615. der Kanzelkorb 11906 Sölvesborg church. Pulpit, circa 1615; actdi

ergänzt, in der Kirche zu Sölvesborg. tonal work on lo w er seetion executed in 1906. 
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Fig. 59 . Ronneby kyrka. Predikstol från 1620-talet. 
Foto N . Lagergren 1958. S. 77. 

Kanzelaus den 1620er J ah- Ronneby church . Pulpit 
ren in d er Kirche zu Ron- dating from the 1620s. 

neby. 
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Fig. 60. Ramdala kyrka. Predikstol från 1637. Foto A. 
Roland 1912. S. 78. 

Kanzel von 1637 in der Kirche R a mdala church. Pulpit, 
von R amda la. 1637. 

enligt de nordtysk-nederländska maner, som nådde Blekinge via Skåne. Antagligen ut
förd av samme mästare är Sölvesborgs altaruppsats från 1622 (fig. 53), ettförstklassigt 
konstverk, som har sin närmaste förebild i Malmö Petrikyrkas altaruppsats, utförd 
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Fig. 61. Ramdala kyrka. Detalj av predikstolen fig . 60 med en relief en!. Jo
hannes' uppenbarelse. Foto J. Roosval 1916. 

1\elief mit einer Darstellung ans der OITen- Hamdala church. Detail of pulpit fig. 60 
barung Johannis von der Kanzel Abb. 60 with relief: the Revelation of St. John. 

in Ramdala. 

1611 av STATIUS OTTO från Liineburg.l Altaruppsatserna i Kristianapels och Ram

2 STATIUS OTTo från Li.ineburg förekommer 1603 i Helsingör, sedan 1607 i Kristian IV:s tjänst. 
Kallades 1610 till Malmö för att medverka vid utförandet av Petrikyrkans altaruppsats. Återvände 
1611 till Köpenhamn och tillverkade 1615 predikstolen i Mariakyrkan, Hälsingborg. 
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dala kyrkor från 1624 äro likaledes goda representanter för renässanskonsten under 
Kristian IV:s tid; även här är den tämligen strama arkitektoniska hållningen och från
varon av all friskulptur typisk för sin tid. Uppsatsen i Mörrums gamla kyrka, även den 
från 1600-talets förra hälft, har en livligare kontur med ornament skulpterade i beslagstil; 
bevarade rester giva vid handen att det över mittpartiet funnits en framspringande bal
dakin, som stöttats av två fristående större kolonner (II, 109). Dylika baldakinaltare 
voro mycket omtyckta i Skåne omkr. 1600 (alteruppsatserna i Fuglie, Träne, Gärds 
Köpinge m. fl. kyrkor). -Från en altaruppsats av STATIUS AnAMus från Köpenhamn 
1650 i Bräkne-Hoby finns endast mitt-tavlan bevarad, framställande Nattvarden 
samt några ornamentala fragment (Il, 14). 

Under 1600-talets andra fjärdedel viker den strama möbelstilen med sitt beslags- och 
rullverk för mera dynamiska former, där det s. k. broskverket intager en ledande plats; 
~amtidigt börjar man åter pryda altaruppsatserna med friskulpturer. Denna nya rikt
ning kulminerar under 1600-talets mitt och illustreras bäst i Blekinge av altaruppsatsen i 
Ronneby kyrka från 1652 (fig. 54). Av dess stil att döma tycks mästaren haft en viss 
kontakt med konstutvecklingen i Nordtyskland, närmast då i Stralsund, med vilken 
stad Ronneby har haft många förbindelser. Bland Danmarks rika bestånd av altarupp
satser från denna period stå arbeten av PEDER JENSEN KoLDING och ANDERs SöRENSEN 
närmast Ronneby-uppsatsen. Samma riktning, men i enklare form representeras av 
Fridlevstads gamla altaruppsats (l, 326) enligt inskrift skänkt 1653 av >>herr Michel 
Coldig>>. - En rad skickligt skurna, starkt manieristiska friskulpturer (tolv apostlar) för
varade i SHM i Stockholm härröra sannolikt från en numera försvunnen altaruppsats 
från 1600-talets mitt, som tillhört Nättraby kyrka (fig. 55). 

PREDIK Ända in till sen medeltid spelade predikan en underordnad roll i gudstjänsten. Först 
STOLAR under 1400-talet inträdde en viss förändring, varom bl. a. den ovan omtalade yttre 

predikstolen i Ronneby vittnar. Även inne i kyrkorummen har under medeltiden funnits 
predikstolar, vanligen dock i form av enkla pulpeter eller också sammanbyggda med 
lektorietl mellan kor och långhus. A v sådana anordningar finnes i Blekinge ingenting 
bevarat. 

Först efter reformationens genombrott intager predikstolen en central plats i 
kyrkoinredningen. Den nya kyrkoordningen lade särskilt stor vikt vid predikan, och 
predikstolen fick gärna sin plats söder om triumfbågen. Där kunde den stå nära ett 
fönster, i vars ljus den stod upphöjd över all annan inredning i församlingsrummet. 
Det tog emellertid flera decennier, innan man började anskaffa nya predikstolar. Under 
1500-talet voro dessa ganska blygsamma i sitt utförande, i regel bestående av en enkel 
polygonal korg, med någon målning på fälten. Fridlevstads gamla predikstol från 
1575 är ett vackert exempel på detta (fig. 56). Men utvecklingen gick ganska snabbt 

1 Leclorium, urspr. en upphöjd plats i kyrkan med konstnärligt utformad pulpet för uppläsning av de 
heliga texterna. L. består i allmänhet av ett på pelare vilande galleri el. en brygga av sten el. trä mellan 
kor och långhus samt uppbär pulpeten och stundom också en orgel. 
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Fig. 62. Krislianopels kyrka. H errskapsbänk från 1636. Foto Refol 1955. S. 80. 
H crrscha flli che Bank von 1636 in der Kirche zu Kristia nopel church . Pew for the genlry. 1636. 

Kristia nopcl. 

mot rikare former. Korgen utsmyckas med kolonnetter i hörnen och med uppdelande 
listveck och förses även med ljudtak, en översättning till renässansform av den gotiska 
baldakinen. List er by kyrkas predikstol från omkr. 1600 kan anses som en upptakt till 
Blekinges högrenässanspredikstolar (fig. 57). Korgen blev ändrad 1693 och försågs vid 
en restaurering 1953 med evangelister av skuret trä i arkadfälten en!. konstnären Gunnar 
Torhamns förslag. Ursprungligen torde dessa fält emellertid endast varit fyllda med 
inskrifter. 

Den i Kristian IV:s Danmark blomstrande renässansen representeras bäst av predik
stolen i Sölvesborgs kyrka, utsmyckad med reliefer, visande bl. a. de fyra evangelis-
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Fig. 63. Bräkne-Hoby kyrka. Dopfunt av Åhussandsten, 1200-talets början 

Foto S. Hallgren 1960. S. 81. 


Taufe aus Sandstein von Åhus, Anfang Bräkne-Hoby church. Font of Åhus sand
des 13. Jh., in der Kirche von B räkne- stone, beginning of 13th cent. 

Hoby. 

terna (fig. 58). Den tillkom omkring 1615, bekostades av lensmanden på Sölvesborgs 
slott Otto Lindenow och målades 1621. Den med Sölvesborgs jämnåriga predikstolen i 
Kristianapels kyrka (1, 22) uppvisar samma konstruktion och liknande dekoration 
(den nuvarande baldakinen från 1787), likaså predikstolen i Mjällby från 1610. Som det 
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Fig. 64 . Lösens kyrka. Dopfunt från 1500-talets slut, senare kompl etterad. 
Foto W. Anderson 1914. S. 84. 

Taufe vom Ende des 1(3. Jh., später er- Lösen church. Font, end of 16th cent., 
gänzt, in der Kirche von Lösen. with later additions. 

mest framstående provet på träsnidarekonsten under Kristian IV:s tid i Blekinge är dock 
predikstolen i Ronn eby kyrka, tillkommen under 1620-talet (fig. 59).1 Genom sin typ och 

1 Av inskrifter från 1653 på Ronnebys predikstol återgår den på korgens övre list (Tuis factus 
sum etc.) på Sebastian Schmidts (Strassburg 1617- 96) latinska bibelöversättning. - Uppgiften 
lämnad av kyrkoherde STURE FJELLANDER, Sölvesborg. 
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Fig. 65. Mjällby kyrka. Dopfunt från 1620-talet. Foto S. Wahlgren 1942. S. 84. 
Taufe aus den 1620er Jalu·en in der K irche Mjällby church. Font dating from the 

von Mjällby. 1620s. 

sina dekorationsdetaljer påminner den mera än de ovannämnda om den predikstol som 
Statius Otto från Liineburg år 1615 tillverkade till Mariakyrkan i Hälsingborg och som 
sedan bildade skola i Sydsverige. 

Broskverksstilens genombrott under 1630-talet visas bäst i Ramdala kyrkas predik
stol tillverkad 1637 av PEDER CHRISTENSEN i Kristianopel (fig. 60 - 61). De på korgens 
fält anbragta relieferna, som återgå på Hans Holhein d. y:s stick, ansluta sig till samma 
tradition, som tog sin början i Skåne med Statius Ottos verksamhet. Möjligen har 
Peder Christensen tillverkat även predikstolarna till Torhamn (1633- 35) och Lösen 
(1636) samt Bräkne-Hobys gamla predikstol (1634), varav numera endast fragment 
finnas i behåll. Avslutningen på predikstolens utveckling uneler den danska tiden i 
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Fig. 66. H ällaryds kyrka. Dopfunt från 1649. 

Foto W. Anderson. S. 86. 


Taufe von 1649 in der Hällaryd church. Font, 

Kirche von Hällaryd. 1649. 

Blekinge bilda Förkärla och Ysane kyrkors predikstolar. De äro enklare arbeten av 
någon lokal mästare. Predikstolen i T j ur kö, inköpt från Hälleryds gamla kyrka, tillhör 
samma grupp (nedre delen dock senare tillkommen). 

Under medeltiden fanns särskilt anordnade bänkar i allmänhet endast i koret, BÄNKAR 

långhuset kunde i undantagsfall ha långbänkar utmed väggarna. Reformationen med
förde också i fråga om bänkarna en stor förändring, icke minst på grund av predikans 
ökade utrymme i gudstjänsten, men även beroende på förändrade sociala förhållanden 
i samhället. I kyrkorna byggdes fasta bänkinredningar, anordnade efter stånd och ålder. 
Renässansens rikare möbel- och inredningsformer i hemmen kunna stundom påverka 
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även bänkinredningarna i kyrkorna, vilka ibland, i synnerhet då det gäller de s. k. 
herrskapsbänkarna, kunna få en konstrik utformning med sniderier och målningar i stil 
med de nya altaruppsatserna och predikstolarna. 

A v medeltida korstolar finnas inga bevarade i Blekinges kyrkor. Beträffande renäs
sansens bänkinredningar ha senare tiders ändringsarbeten i de flesta fall röjt undan vad 
som funnits av bänkar från 1500-talets andra hälft och 1600-talets början. I H j orts
berg a kyrka finnas endast några fragment av en öppen bänkinredning med höga gavlar 
(I, 270), som visa, att man under 1500-talets andra hälft därstädes uppfört en ny bänk
inredning. Och ritningar från 1600-talets förra hälft i Kristianopel framställa vackra 
bänkgavlar i renässansstil (1, 24), - kanske aldrig utförda. Den strama möbelstilen 
lever kvar ända till den danska periodens slutskede. Dess bäst bevarade prov utgöra 
bänkarna i H j ortsberga kyrka från 1600-talets mitt (något senare försedda med dekora
tiva målningar, I, 270). En läktarbänk i Ramdala kyrka tillhör samma kategori, 
liksom en bänkdörr med snidade beslagsornament i Edestad (1, 312). 

Den största vikt lades vid konstnärlig utsmyckning av herrskaps- och präst
b ä n k a r, vilka v oro placerade i koret. Dessa kunna således i viss mån anses som efter
följare av medeltida korstolar. Herrskapsbänken i Kristianapels kyrka från 1636 
är utsmyckad med figurer och broskverk och ansluter sig till bänkinredningen i Kri
stianstads kyrka (fig. 62). A v prästbänkar från samma period är en känd från R o n n e b y 
kyrka (IV, 76). Fr. o. m. 1600-talets förra hälft blev det dessutom vanligt, att kyrkorna 
försågas med brudbänkar, även dessa i regel konstrikare än den ordinära bänkinredningen. 
Från den danska perioden finns nu endast en enda brudbänk kvar i Blekinge, näm
ligen i Rödeby kyrka, tillkommen under 1600-talets mitt (1, 170). 

Man började utrusta kyrkorna med läktare redan under 1600-talets förra hälft, 
dock finnes ingen sådan i behåll i Blekinge. Det var i första hand stadskyrkorna som 
försågas med läktare i väster, där även orgeln fick sin plats. 1637 fanns en västläktare i 
Kristianapels kyrka, och från samma kyrka har man uppgifter om ett litet s. k. positiv 
(= orgelverk). Det sistnämnda var säkerligen danskbyggt och hade fem stämmor 
(troligen följande: Principal 4 fot, Gedackt 8 fot, Octava 2 fot, Trompet 8 fot och 
Nachtergal med >>Fågelsångsstämma>>). Detta orgelverk såldes 1681 till Karlskrona och 
uppsattes i gamla stadskyrkan. Möjligen härrörde en äldre orgel i Sölvesborgs kyrka 
också från 1600-talet. I Ronneby omtalas en orgel 1654, dock saknas om detta verk 
närmare uppgifter. Ett positiv från 1600-talets mitt i Gammalstorp var troligen dansk
byggt. Eljest härröra Blekinges kyrkorglar från ett betydligt senare tidsskede, liksom 
även övriga läktaranordningar i kyrkorna (se nedan). 

Dopfunten intog under medeltiden en nästan lika viktig plats som altaret och 
triumfkrucifixet. Den anskaffades i regel samtidigt med kyrkans uppförande och till
verkades av sten. Dess plats var alltid i kyrkans västra del, nära huvudingången. Bar
net ansågs ju vara en liten hedning, innan det blev döpt, och fick icke bäras fram till 
altaret, såsom fallet var efter reformationen. 
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Fig. 67. Karlshamns kyrka. Dopfat av mässing från 1500-talets förra hälft. 

Foto Foto-Service, Karlshamn 1959. S. 88. 


Taufschale aus Messing aus der 1. H. des 16. J h. Karlshamn church. Brass font, first half of 16th 

in der Kirche zu Karlshamn. cent. 

I Blekinge finnas endast några få medeltida dopfuntar bevarade. Den äldsta 
och praktfullaste tillhör Bräkne-Hoby kyrka, utförd av Åhussandsten (fig. 63). 
Cuppan är prydd med tvenne ornamentsbårder, där man inkomponerat en Kristus
figur samt Guds lamm med korsfanan. Den bär dessutom en otydlig runinskrift och 
spår av grön och röd färg. På foten fyra varandra bitande lejon. Den är ett skånskt 
arbete från 1200-talets början, tillhörande den s. k. Maglehem-Vitabygruppen (MoNICA 
RYDBECK). På Söl vesborgs nya kyrkogård finnas fragment av en romansk dopfunt från 
tiden omkr. 1200. -En dopfunt av kalksten med enkel halvsfärisk cuppa och rund fot i 
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Fig. 68. Mörrums kyrka. Kalk av Hans I<Iaus Fig. 69. Asarums kyrka. Ljusstake av malm 
son i V ä, 1605. Foto W. Anderson 1919. S. 90. från 1639. Foto W. Anderson. S. 90. 
Kelch von H ans Klaus Mörrum church. Chalice Leuchter aus Erz von Asarum church. Iron 
sen in Vä 1605 in der by Hans Klaussen of Vä, ' 1639 in der Kirche von candlestick, 1639. 

Kirche von Mörrum. 1605. Asarum. 

Backaryds kyrka (1, 371) härstammar från 1200-talets förra hälft och torde från början 
ha tillhört Ronneby stadskyrka. En musselcuppa i Åryd är ett gotländskt arbete från 
1200-talets mitt; liknande cuppor i Sölvesborg och Asarum härstamma från samma 
århundrades senare hälft och torde ävenledes vara huggna på Gotland. Utan cuppa är 
en dopfuntsfot i Torhamn, ett enkelt arbete från 1200-talet, samt en fot i Rödeby kyrka. 

Reformationen medförde också i fråga om dopritmilen vissa förändringar, varvid 
man delvis anknöt till en utveckling, som hade börjat redan under senmedeltiden. Det 
viktigaste var förändring från neddoppandet av hela barrrakrappen vid dopet till en 
enbar vattenösning, vilket gjorde den stora urholkningen av dopfuntens cuppa över
flödig. Dopet skedde nu i regel framför altaret. 

Under inflytande härav genomgick dopfuntens form olika omgestaltningar. När 
funten tillverkades av sten, bibehölls åtminstone till 1600-talets slut den traditionella 
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Fig. 70. Ryggsköld från en korkåpa, 1400-talets slut. Har antagligen tillhört S:ta Claras kloster på 

Torkö, numera i BM. Foto SHM. S. 92. 


Rlickenschild eines Chormantels vom Ende des 15. Back panel of a cope, end of 15th cent; presurnably 

Jh., der vermutlieb dem Klarakloster auf Torkö belonged to the St. Clara nunnery at Torkö. Now in 


angehört hat, nun in Blekinge Museum. Blekinge Museum. 
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Fig. 71. Hjortsberga kyrka. Detalj av antependium, sammansytt av två sorters brokad: t. v. ett turkiskt 
stoff från 1500-talet, t. h. ett italienskt siden från 1600-talet. Foto SHM 1960. S. 92. 

Teil eines Antependiums bestellend ans zweierlei Hjortsberga church. Detail of altar hanging made 
Sorten Brokat: links ein tiirkisr·her Stoff des 16. Jh., from two kinds of brocade; left-Turkish material, 
reellts italienische Seide des 17. Jh., in der Kirche 16th cent; right-Italian silk, 17th cent. 

von Hjortsberga. 

kalkliknande formen, ehuru cuppan på grund av ovan omtalade skäl gjordes mindre 
och foten högre. Exempel härpå är en dopfunt i Kristianopel från 1633, bestående av 
en polygonal cuppa på en pelare med joniskt kapitäl (I, 27). 

Annorlunda tedde sig utvecklingen, när funtarna tillverkades av trä. Här yttrar sig 
en viss kontinuitet med det gamla endast under tiden strax efter reformationens genom
brott, t. ex. i den bågarliknande funten från Fridlevstads kyrka, tillkommen under 
1500-talets mitt (I, 334). Redan under samma århundrades slutskede börjar man söka 
nya former, varvid dopfunten ofta får utseendet av en liten predikstolskorg. Ett intres
sant exempel härpå finns i Lö\ens kyrka (fig. 64), bestående av en polygonal korg, 
senare försedd med tre lejontassliknande fötter. Under 1600-talets förra hälft utformas 
dylika funtar direkt efter samma modeller som predikstolskorgarna, varom en funt 
i M j ällby kyrka från 1620-talet vittnar (fig. 65), dekorerad med hermpilastrar och 
arkadfält. Två vackra funtar av samma typ finnas bevarade i Gammalstorps (1637) 
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Fig. 72. Nättraby kyrka. Mässhake av röd, mönstrad italiensk sammet, 1600- talets början. 
Krucifixet från 1649. Foto SHM 1960. S. 92. 

l\1essgewand aus rote111, gc1nusterte111 italieni
schen Samt vom An[ang dcs 17. Jh., das KruzHix 

von 1649, in dcr Kirche von Nättraby. 

7-005811 

Nättraby church. Chasuble of r ed, patterned 
Italia n samite, b eginning of 17th cent. Crucifix, 

1649. 

85 
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Fig. 73. Ysane kyrka. Mässhake av italiensk sammetsbrokad, 1600-talet. 
För det utsökt skickliga broderiet på korset torde mönsterteckningen 

för ett svärdsgehäng ligga som grund. Foto SHM 1960. S. 92. 
Messgewand aus italienischem Samt· Ysane church. Chasuble of Halian 
brokat des 17. J h. in der Kirche von samite brocade, 17th cent. Probably
Ysane. Der besonders geschickten a design for a sword-belt provided
Stickerei auf dem Kreuz scheint die the basis of the exquisite and skilful 
Musterzeichnung eines Schwertge· embroidery on the cross. 

hänges zugrunde zu liegen. 

och Hällaryds kyrkor (1600-talets mitt, fig. 66). I bägge fallen bäres funtens korg
liknande överdel av en fot i balusterform samt pilastrar respektive hermkaryatider 
runt omkring. Denna funtform var omtyckt även i Skåne och finns bl. a. i Gårdstånga 
kyrka, tillverkad av den produktive träsnidaren JAKOB KREMBERG. Till en dylik funt 
hörde nästan alltid en baldakin ungefär av samma utseende som predikstolens ljudtak. 
Av dessa baldakiner finnas två från den danska tiden i behåll i Blekinge - i Mörrums 



KONSTHISTORISK ÖVERSIKT 87. 

Fig. 74. Ysane kyrka. Detalj av mässhaken fig. 73, som visar den utsökta kvaliteten 
både i broderi och sammet. Märk i den senare hur den sirliga teckningen framhäves av 

luggen. Foto SHM 1960. 
Einzelheit von dem Messgewand Abb. 73 in Ysane church. Detail of chasuble fig. 73, demon
Ysane, wo die Qualität von Samt und Stickerei strating the superb quality of both the emb

gut hervortritt. roidery and the samite. In regard to the latter, 
note how the graceful design is emphasized 

by the pile. 

och Ramdala kyrkor. Den förstnämnda, från 1600-talets mitt, är ett vackert arbete 
med genombrutet broskverk (I, 79). Utanför denna grupp står dopfunten i A ugerums 
kyrka från 1648, utformad som ett medeltida ciborium med päronformad behållare 
och lock (I, 149). 

Ensam i sitt slag är Ronneby kyrkas dopfunt av gjuten brons från 1604 (IV, 78). 
Inskriften på skålen visar, att funten är av lågtysk härstamning, antingen tillverkad 
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Fig. 75. Nättraby kyrka. Fragment av en altarduk från 1653 
av vitt linne. 	 Broderi med rött silke i stjälkstygn. Danskt 

arbete. Foto SHM 1960. S. 92. 
Bruchstiick eines Altartuchs von Nättraby church. Fragment of 
1653 aus wei13em Leinen in der white linen alter clot h, 1653. Red 
Kirche von Nättraby. Dänische silk embroidery in stem-stitch. 

Arbeit. 	 Danish work. 

i Liibeck eller i Holstein av någon >>Grapengiesser>>, som gjutit köksgeråd, mortlar, mäs
sings- och bronsstakar samt klockor. 

DOPFAT OCH Den nya dopritualen kunde lämpligen utföras med begagnande av särskilda f a t 
DOPSKÅLAR eller skålar för dopvattnet. Dessa kärl äro ofta tillverkade av mässing och ha ej sällan 

från början tjänat profana ändamål i förmögnare hem. De äldsta exemplaren finnas i 
Asarums, Karlshamns (fig. 67) och Mj ällby kyrkor, dekorerade med instansade 
vapen, inskrifter, respektive framställningar av döpelsen och syndafallet. Formen tyder 
på 1500-talets förra hälft som tillkomsttid. Tillverkningsorten torde vara att söka an
tingen i Nederländerna eller i Tyskland (Niirnberg, Liibeck). Till samma grupp kan 
räknas dopfaten i Karlskrona Trefaldighetskyrka och i Sillhövda, skänkta 1685, respek
tive 1768 först långt efter tillverkningstiden. Hit hör också ett odekorerat dopfat i 
Ronneby kyrka, skänkt 1638. Bland dopskålar från samma period kan även nämnas en 
av tenn i Kristianopel från 1651. 
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Fig. 76. Nättraby kyrka. Kalkduk av fint linne med broderi i 
bl. a. utdragssöm samt guld och silver i plattsöm. I varje hörn 
furstliga tyska vapen. Tyskt arbete från 1600-talets början. 

Foto SHM 1960. S. 92. 
Kelchtuch von feinem Leinen mit Nättraby church. Chalice cloth of 
Stickerei u. a. im Hohlsaum sowie fine linen, The elaborate em
Gold und Silber im Flachsaum. broidery includes gold and silver 
In jeder Ecke deutsche Fiirsten work. In each corner is the coat
wappPn. Deutsche Arbeit vom of-arms of a German ruler. German 

Anfang des 17. J h. work, beginning of 17th cent. 

Av medeltida nattvardskärl finnas inga helt bevarade kvar i Blekinge. Möjligen NATTYARDs

härrör foten till en omgjord kalk i N ä ttraby från 1500-talets början, även om det KÄRL 

mycket väl kan tänkas att den stammar från samma sekels mitt. Reformationens för
ändrade nattvardsritual medförde vissa förändringar av de under medeltiden brukliga 
kärlformerna. Då numera hela menigheten skulle bli delaktig av nattvardsvinet, måste 
kalkens cuppa göras större, en företeelse som också långt senare förekommer i samband 
med en större ökning av församlingsmedlemmarnas antal. Nytillkomna nattvardskärl 
äro även vinkanna och oblatask. Den sistnämnda ersatte det medeltida ciboriet och 
monstransen, vari enligt katolskt bruk det invigda nattvardsbrödet (hostian) bevarades. 

Inga vinkannor eller oblataskar från den danska tiden finnas bevarade i Blekinge. 
Däremot vittna en hel rad kalkar om guldsmedskonstens utveckling i de skånska 
orter som under denna period levererade nattvardskärl till Blekinges kyrkor (L. G. KIND
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STRÖM, Blekingskt kyrksilver, s. 74 f.). V ä och Kristianstad hava spelat en stor roll i 
detta sammanhang. Främst bör kalken från Mörrums kyrka nämnas, tillverkad 1605 
av HANs KLAUSS0N i Vä (fig. 68). Formen ansluter sig med vissa modifikationer till 
medeltida traditioner, ornamentiken har släktskap med den nederländska renässansen, 
omsmält av den nordiske mästaren. Även kalkarna i Sölvesborg, Asarum och Gammals
torp äro Vä-arbeten från 1600-talets förra hälft, i samtliga fallen dock med senare om
gjord cuppa. En kalk i Kristianopel har foten daterad till 1625. Kalken i Tvings kyrka 
är ett vackert arbete av en okänd mästare i Lund eller Köpenhamn omkr. 1600; typen 
är i huvudsak densamma, som visas av de ovan omtalade kalkarna. Patenerna, tillhö
rande de nämnda kalkarna från Vä, härröra även från 1600-talets förra hälft. 

Sockenbudskalkarna följde oftast samma form som de större nattvardskalkarna, 
fastän cupparr i regel var proportionsvis mindre. En kalk i Ronneby från 1600-talets 
förra hälft är ett vackert typexempel (IV, 79). Silver var också här det vanligaste mate
rialet, ehuru det även finns sockenbudskalkar, tillverkade av tenn (Sturkö). Huruvida 
en på Åryds kyrkogård funnen medeltida kanna av tenn kan anses som en nattvards
vinkanna, är ovisst (II, 47). 

LJusnEosKAP Av ljusredskap förekom under medeltiden vanligast ljuskronor, ofta tillverkade 
av järn, samt ljusstakar och ljusarmar. Från medeltiden finnas endast några få pjäser i 
behåll, bland vilka kunna nämnas en ringkrona av järn från Edestads kyrka samt 
två par ljusstakar av malm från samma kyrka, försedda med två järnarmar (1, 310). 
En defekt ljusarm av mässing i Hällaryds kyrka visar S:t Görans strid med draken. 
Alla dessa föremål torde härröra från senmedeltiden. Från samma tid finns även en 
defekt ljusstav av snidat trä med vridet skaft i Edestad. 

I samband med införande av psalmbok och fast bänkinredning efter reformationen 
krävdes i kyrkorna bättre ljusförhållanden. Fönsteröppningarna förstoras, nya ljus
redskap anskaffas, främst i form av ljuskronor och ljusstakar av malm. Jämfört med 
medeltiden växa ljuskronor och ljusstakar i storlek; i deras form ser man ofta en av
spegling av den inredningslyx, som samtidigt spred sig i förnämare hem. Detsamma 
gäller de ljusarmar, som numera vid sidan av de ovannämnda föremålen bli särskilt om
tyckta i kyrkorna. Ganska ofta ha dessa redskap från början tjänat profana ändamål 
och senare skänkts till kyrkor såsom minne av donatorerna eller deras hädangångna 
anhöriga. Det är just bland ljusredskapen man finner de flesta bevisen på renässans
tidens donationslust, som genom sin form liksom utgör en fortsättning av den katolska 
tidens fromma sed att offra ljus inför altaren och helgonbilder. 

Bland ljuskronorna finnas de äldsta exemplaren i Edestad och Kr istianapel 
(1, 30), tillkomna under 1500-talets andra hälft. De äro gjutna av malm och bestå av ett 
balusterformat skaft och S-formade ljusarmar, en typ, som hör hemma i Nordtyskland 
och i Nederländerna. Därifrån torde även de äldsta ljusredskapen i Blekingekyrkorna 
hava importerats. Detta bekräftas bl. a. av en kandelaber i Lösen, ljusarmar i Ronneby 
från 1600-talets början och en dylik i KristianopeL I Asarum (fig. 69) och Mörrum 
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Fig. 76 a. Detalj av kalkduk fig . 76 med Preussens vapen. Foto SHM 1960. 
Einzelheit vom Kelchtuch Abb. 76. Preussisches Detail of chalice cloth fig. 76. Arms of Prussia. 


Wappen. 


finna vi ljusstakar av malm, stående på tre små lejonfigurer, vackra arbeten från 1600
talets första tredjedel, säkerligen av tysk härstamning. 

Av äldre inventarieförteckningar att döma ha Blekinges kyrkor varit rika på textilier; TEXTILIER 

många medeltida skrudar m. m. funnos kvar ända till den danska tidens slutskede.1 

Dessa bestånd äro numera helt försvunna. A v medeltida skrudar finns endast ett fåtal 

1 Textilbeskrivningen är utförd av fil. lic. ANNE-MARIE FRANZEN. 
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fragment bevarade, bl. a. en clipeus, d. v. s. en ryggsköld från en korkåpa (fig. 70). Denna 
förvaras numera i BM, men har troligen tillhört S:ta Clara s kloster på T o r k ö (s. 19). 
Skölden av linne är rikt broderad med guldtråd samt flerfärgat silke. Kompositionen 
framställer Marie kröning, ett förnämligt flandriskt arbete från 1400-talets slut. Kanske 
var det en gåva av TuRE TuREssoN Bmum, 1 som var donator av marken. 

Från 1500-talet och 1600-talets förra del äro bevarade textilier likaledes ytterst fåtali
ga. Från H j orts b erg a kyrka härrör ett antependium (I, 217), nu i SHM, som består 
av sammansydda våder av två sorters brokad (fig. 71): dels (t. v.) ett praktfullt och unikt 
turkiskt stoff från 1500-talet med stora medaljonger i fin arabeskartad teckning med 
rött och blått silke mot guld- och silvergrund, dels (t. h.) ett italienskt siden från 1600-talet 
med broscherade blomkvistar i guld mot röd atlasbotten. Över skarven en i flätor knypp
lad spets av guld- och silvertråd. Förmodligen identiskt med ett i inventariet av år 1743 
omnämnt >>silfverdukskläde med röda blommor>>. I N ä ttraby förvaras en mässhake av 
röd, mönstrad sammet med strödda, osymmetriska blommor mot atlasbotten; italiensk 
härstamning från 1600-talets början (fig. 72). Krucifix på ryggstycket med Kristus i 
reliefbroderi mot ett kors av band, mönstrat i guld och vitt. Vid korsets fot målad in
skrift: 1649- N. H. Upptagen i INV. 1665 såsom >>En Messehagel af liffordret Caffa med 
i t Crucifix paa>>. Y s a n e kyrka äger också en mässhake av praktfull italiensk sammets
brokad med röda blommor mot silverbotten (fig. 73- 74). På ryggsidan krucifix med 
Kristus utförd i hög relief av vit sidendamast och med broderat kors i guld och silver, 
1600-talets förra hälft. För detta utsökt skickliga broderi torde mönsterteckningen för 
ett svärdsgehäng ligga som grund, ehuru den i mindre detaljer omändrats för att passa 
nuvarande ändamål. Uti INV. 1665 beskrives denna mässhake såsom ny >>aff gylden Kaff 
med j t Crucifix af huit Brix Atlask... >> 

Ett fragment av en broderad altarduk från N ä ttraby kyrka (numera i SHM, fig. 75). 
Broderi med rött silke i stjälkstygn på vitt linne. Vapnen jämte initialerna åsyfta Bertel 
Bartholin, filolog, f. 1614, t 1690 i Köpenhamn och hans hustru Cille Marie Glob, f. 1621, 
t1675. Medan vapnet t. v. tillhör släkten Bartholin, torde det vapen, som fördes av Cilie 
Marie Glob, gå tillbaka på hennes mödernesläkt Hofman. 2 Emellertid har Globnamnet 
fått spela in, då kulan, som ingår i vapnet och hjälmprydnaden, blivit belagt med ett 
kors. Nedanför vapnen står årtalet 1653. Danskt arbete. Duken omnämnes i Nättraby 
kyrkas INV. 1745 som >>En hwit med rödt Silcke utsydt altare duk>>. 

En kalk d u k i N ä ttraby kyrka är av största intresse (fig. 76). Den är förfärdigad av 

1 TuRE TuREssoN BIELKE till Kråkerum och Rävelsta, riddare och riksråd, f. 1425, t o. 1490. Han 
var en av de mest typiska representanterna för det svenska unionspartiet under 1400-talet. När Kri
stian I 1457 uppsteg på Sveriges tron, erhöll B. Kalmar i län och utnämndes till marsk och befälshavare 
på Stockholms slott. Han gjorde senare Kristian viktiga tjänster och stred även på danskarnas sida i 
Brunkebergsslaget 1471. B. försonade sig 1472 med Sten Sture och återfick sin riksrådsbefattning. 
G. före 1459 m. INGEGÄRD KöRNINGSDOTTER, som levde ännu 1503. 

2 Se H. STORCK, Vaabenbog: Fig. 42 visar det Hofmanska vapnet med dess hjälmprydnad, en 
kula, hållen av tvänne pansarklädda armar. Uppgiften lämnad av förste antikvarien fil. dr N. L. 
RASMUSSON. 
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76 b. 76 c. 

fint linne med broderi i bl. a. utdragssöm samt guld och silver i plattsöm. Tyskt arbete 
från 1600-talets början. I varje hörn ett furstligt tyskt vapen, nämligen: Preussen (fig. 76 
a), Braunschweig (fig. 76 b), Jiilich-Cleve-Berg (fig. 76 c) och Böhmen-Ungern (fig. 76 d). 

Fig. 76 b. Detalj av kalkduk fig. 76 med Braun
schweigs vapen. Foto SHM 1960. 
Einzelheit vom Kelch- Detail of chalice cloth 
tuch Abb. 76. Braun- fig. 76. Arms of B ra un
schweigisches Wappen. schweig. 

Fig. 76 c. Detalj av kalkduk fig. 76 med Jiilich
Cleve-Bergs vapen. Foto SHM 1960. 

Einzelheit vom Kelch Detail of chalice cloth 
tuch Abb. 76. Ji.ilich fig. 76. Arms of Jiilich 
Cieve-Bergisches - Cleve - Berg.
Wappen. 

Fig. 76 d. Detalj av kalkduk fig. 76. Böhmen
Ungerns vapen. Foto SHM 1960. 

E inzelheit vom Kelch Detail of chalice cloth 
tuch Abb. 76. Bömisch fig. 76. Arms of Bollernia 
Ungarisches Wappen. - Hungary. 

76 d. 
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Fig. 77. Brälme-Hobykyrka. Romansk 
gravst en . Foto W.Anderson 1919. S. 96. 

Fig. 78. Fridlevstads kyrka. 
Gravsten från 1100-talets slut. 
Ritning av M. Söderström 1833. 
Grabstein vom Fridlevstad 
Ende des 12. church. Grave

Romanischer Grab Bräkne-Hoby Jh. in der Kir· stone, end of 
stein in der Kirche church. Romanes che von Frid- 12th cent. 
von Bräkne-Hoby. que gravestone. Ievstad. 

Dessa utgöra arrvapnen till sju barn till Albrecht Friedrich, den siste hertigen av Preussen 
1568-1618.1 Frågan vilken av dessa barn som kan ha låtit förfärdiga kalkduken och 

1 Utredningen av Dr 0TTFRIED NEUDECKER, Berlin. - Släktsambandet framgår av följande 
antavla: 

ALBRECHT av Branden g, m. MARIE, f. 1532, WILHELM, f. 1516, g. m. MARIE, f. 1531, 
burg f. 1490, t 1568. t 1568. Dotter av h er t 1592, hertig av Jiilich, t 1581, dotter av kejsar 
Hertig av Preussen. tig Erik I av Braun Cleve och Berg. Ferdinand I, vars barn 

schweig. 	 förde Böhmen-Dngarns 
vapen. 

ALBRECHT FRIEDRICH, g. m. MARIE ELEONORE, 
f. 1553, t 1618, hertig f. 1550, t 1608. 
av Preussen. 

ANNA, f. 1576, t 1625, g. m. JOHAN 
SIGISMUND, f. 1572, t 1619, kurfUiste 
av Brandenburg. 

MARIA ELEONORA, f. 1599, t 1655, 
g. 1620 m. GusTAF II ADOLF. 
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Fig. 79. Lösens kyrka. Gravsten 

från 1200-talet. Ritning av M. Sö


derström 1832. 

Grabplatte ans Lösen church. 

dem 13. Jh. in Gravestone, 13th 

der Kirch e von cent. 


Lösen. 

hur denna kommit till Nättraby, kan ej besvaras med säkerhet. Närmast tänker man 
på dottern Anna, gift med kurfurst Johan Sigismund av Brandenburg. Hon var moder 
till Gustaf II Adolfs drottning Maria Eleonora, som måhända medförde kalkduken till 
Sverige. Den kan senare från hovet i Stockholm ha skänkts till någon av de nya försam
lingarna i Karlskrona, varifrån den till sist hamnade i Nättraby, där kalkduken tidigast 
omtalas i INV. 1745. En annan möjlighet är, att duken har kommit till Sverige via Kur
land, där Albrecht Friedrichs dotter Sophie var gift med hertig Wilhelm. 

Gravstensbeståndet i Blekinges kyrkor är icke rikhaltigt, men bland de bevarade GRAvsTENAR 

stenarna finnas enstaka ur konst- och kulturhistorisk synpunkt viktiga exemplar. Om 
den ovan omtalade (s. 6, fig . 2) numera försvunna stående hällen från 1000-talet i 
Lösen med runinskrift och ett litet korstecken överst har varit en gravsten eller blott 
en minnessten, därom har man inga säkra uppgifter. Det tycks vara troligast, att hällen 

Fig. 80. Lösens kyrka. Gravsten från 
1311. Efter KLING. S. 97. 

Grabplatte von 1311 Lösenchurch. Grave· 
in der Kirche von stone, 1311. 

Lösen. 
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Fig. 81. Ronneby kyrka. Gravsten över Jo
hannes Holebeke 1308, numera använd som 

altarskiva. Foto N. Lagergren 1958. S. 98. 

,.· 

.,.____+_-_" ..........:! 
"'· 

Fig. 82. Kristianapels kyrka. Gravsten 
från 1300-talet. Ritning av A. Mathiesen 

1897. s. 98. 
Grabplatte des Johan Ronneby church. Gra Grabplatte des 14. Kristianopel church. 
nes Holebeke von1308, vestone, 1308, now util Jh. in der Kirche von Gravestone, 14th 
in der Kirche zu Ron ized as altar-slab. KristianopeL cent.
neby als Altarmensa 

verwendet. 

var en vanlig runsten, d. v. s. en minnessten. I vilket fall som helst visa kvarstående 
gravstenar, att man först fr. o. m. 1100-talets slutskede börjar förse gravarna i kyrkor 
och på kyrkogårdar med gravstenar i egentlig mening. Dominerande typ är den kist
formade lockhällen, vilken representerar ett av de sista utvecklingsstadierna av den 
romanska gravkistan. Dessa hällar äro icke längre en del av själva gravkistan utan 
placeras såsom ett fristående gravmonument antingen i kyrkogolvet eller på kyrko
gården. 

En rektangulär lockhäll finns bevarad i Bräkne-Hoby, dekorerad med inristat ring
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Fig. 83. Sölvesborgs kyrka. Gravsten över Gundel Peders

dotter, Jens Christensen och Hans Tiesen 1624. Foto S. Hall 


gren 1960. S. 100. 

Grabplatte von 1624 in der Kir- Sölvesborg church. Gravestone, 


che zu Sölvesborg. 1624. 

kors samt sicksack-ornament i mycket primitiv form (fig. 77). Det hela påminner om 
gamla träsnidaretraditioner och kan härstamma från 1100-talet eller något senare. 
Ett fragment av en lockhäll med halvrund övre del och inristat stavkors i Fridlevstad 
kan med tämligen stor sannolikhet dateras till tiden omkr. 1200 (fig. 78). Ett fragment 
i Edestad visar ett liknande kors, själva hällen har dock varit rektangulär (1, 313). 

Under 1200-talet ha lockhällarna trapetsform och avfasade kanter, av vilka en 
Lösen har varit försedd med runinskrift (fig. 79). Ett fragment av en liknande häll 
i samma kyrka bär årtalet 1311 samt inskrift i runor och på latin, i mittfältet ett kors 
(fig. 80). Alla de beskrivna hällarna ha varit utförda av granit. Men fr. o. m. , 1300
talet användes i regel kalksten som material. Så är fallet med en gravsten från 1308 

i 
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F ig. 84. Ronneby kyrka. Epitafium över Johan 
Kleinborg m. fl. 1580-talet. Foto A. Norblaj 1911. 

s. 100. 
Epitaph aus den 1580er Ronneby ch urch. Me· 
Jalu·en in der Kirche zu morial tablet, the 1580s. 

Ronneby. 

över Johannes Holebeke i Ronneby kyrka, senare använd som altarskiva (fig. 81). 
Till samma grupp hör en gravsten med fragmentarisk inskrift i H j ortsberga kyrka 
(I, 274). Av dessa hällar att döma var trapetsformen omtyckt även under 1300-talet. 

Två gravhällar i Kristianopel och en i Torhamn ha i mitten ett kors med en gloria 
samt i hörnen rundlar, sammanbundna med en kantbård (fig. 82). De två Kristianapel
stenarna prydas dessutom av stjärnor och ha under vänstra korsarmen inristad en yxa, 
symbolen för livsträdets avskärande. stenarna torde härröra från 1300-talets andra 
hälft, möjligen något senare. Från medeltidens sista skede stammar en rektangulär 
häll med bomärke och utplånad text i Ronneby kyrka. 

Den efterreformatoriska gravstenskonsten ansluter sig delvis till äldre 
traditioner, emellertid med åtskilliga nya bidrag i fråga om symbolik och ornamentik. 
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Fig. 85. Ronneby kyrka. Epitafium över borgmästaren Herman SchHiter (t 1636) 
och hans familj. Foto A. Edle 1935. S. 100. 

Epitaph des Biirgermeisters H erman Schlli
ter (t1636) und seiner Familie in der Kirche 

zu Ronneby. 

Ronneby church. Memorial t ablet for burgo
master Herman Schluter (d. 1636) and his 

family. 

99 
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I regel avbildas i rundlarna på gravstenens hörn evangelistsymboler, medan på mitt
fältet placeras en kartusch med uppgifter om den döde, omgiven av dekorativa och 
symboliska element. Endast i ett enda fall förekommer på gravstenen helfigurer av de 
döda, nämligen på en häll över Gundel Pedersdotter, Jens Christensen och Hans Tiesen 
1624 i S ö l v e s b o r g (fig. 83). Redan ganska tidigt under 1600-talet framträder förkärleken 
för långa texter, ant ingen gällande den döde, eller också i form av bibelspråk ur gamla och 
nya testamentet. Som karakteristiska exempel på gravstenar från ifrågavarande period 
kunna nämnas en rad hällar i Kristianapels kyrka (I, 34), såsom de över Jacob 
Christenson Ravn 1638, Daniel Leppin (1655) samt två sekundärt använda hällar med 
flödande broskverksornament; dessutom finnas vackert utformade hällar i Ronneby 
och Fridlevstad (över kyrkoherde M. H. Golding, 1654). I Ronneby kyrka framställes 
på många hällars mittfält Kristi uppståndelse. 

EPITAFIER Renässansmänniskans självkänsla bidrog starkt till skapande av en ny kategori av 
kyrkoprydnader: minnestavlor eller epitafier. Dessa utvecklade sig fr. o. m. 1500
talets andra hälft snart nog till rikt utstyrda konstverk, där träsnidarekonsten kombi
nerad med måleri fick ett nytt arbetsfält. Ej sällan formades epitafierna till stora fa
miljeporträtt. Framför allt i stadskyrkorna fylldes väggarna med epitafier, vilka i viss 
mån, om ock i modifierad form övertogo de forna sidoaltarnas och helgonskåpens de
korativa uppgift. 

Det sagda illustreras bäst av epitafierna i Ronneby kyrka (IV, 100 f.), bland vilka 
finnas flera praktexemplar från 1500-talets slutskede och 1600-talets förra hälft. Så
lunda är ett epitafium över Johan Kleinborg o. a. från 1580-talet smyckat med alle
goriska målningar, vilka kompletteras av en vers på danska; på predellans förkropp
ningar finnas två målade porträtt (fig. 84). Tidens böjelse för det symboliska bildspråket 
yttrar sig även på två andra epitafier i samma kyrka från 1500-talets slutskede (över 
Claus Febiger m. fl .. och över Voltar Hindricsson). Ett epitafium över borgmästaren 
Herman Schliiter (t ~636) och hans familj visar hur epitafierna i sin fullt utvecklade 
form kunde tävla medialtaruppsatserna (fig. 85). De rikt och skickligt snidade ornamen
ten och figurerna visa stor släktskap med altaruppsatsens sniderier i samma kyrka, 
och möjligen härstamma de bägge konstverken från samma verkstad. Ett epitafium 
över borgmästaren Knut Petersson med familj från 1637 visar i ramverket fullt ut
vecklad broskverksstil med anknytning till liknande alster i Danmark och Nordtysk
land. Detsamma gäller ett epitafium över Caspar Petersson Schow och hans familj, 
uppsatt i samma kyrka under 1640-talet. I alla de tre omnämnda epitafierna utgöras 
målningarna av tidens typiska familjeporträtt. På det Peterssonska epitafiet förekom
mer dessutom en kopia av Rubens >>Korsnedtagning>> i Antwerpens katedral, utförd av 
ZAcHARIAS MAus i Stralsund. Konstförbindelserna med denna stad har säkerligen 
även påverkat träsnidarkonstens utveckling i hamnstaden Ronneby. 

TAVLOR Utöver de omtalade målningarna på epitafierna finnas ytterst få tavlor bevarade i 
Blekinges kyrkor. Några prästporträtt från 1600-talets förra hälft visa emellertid 
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Fig. 86. Hjortsberga kyrka. Porträtt av en präst och hans hustru, 1600-talets förra hälft. 

Foto S. Hallgren 1960. 


Bildnis eines Pfan·ers und seiner Frau aus der 1. H. Hjortsberga church. Portrait of a clergyman and his 

des 17. J h. in der Kirche von Hjortsberga. wife. First half of 17th cent. 

det vaknade intresset för människoskildring. De bevarade alstren äro dock uteslutande 
av enkel beskaffenhet, troligen utförda av kringvandrande mästare. Såsom exempel 
kunna nämnas porträtten av kyrkoherden J. C. Rafn från 1625 i Kristianopel och 
av kyrkoherden Bengt Chr. Lund (t 1626) i Sölves b org s kyrka. En prästoch hans hustru 
i H j ortsberga kyrka äro avbildade på långa smala inramade tavlor (fig. 86); själva 
pannåerna ha från början varit försedda med ett annat slag av målningar och ha möj
ligen tillhört ett litet husaltare e. dyl. Ett porträtt av Martin Luther från 1600-talets 
andra fjärdedel i Ronneby kyrka återgår på en målning av Lucas Cranach d. ä. 1532 
och torde vara infört från Tyskland (IV, 124). Porträttkopior av Luther och Melanchthon 
efter 1500-talsoriginal finnas i Mjällby kyrka, ehuru skänkta dit först 1737. Som ett 

8-006811 
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Fig. 87. Jämshögs kyrka. Oljemålning av Adam Hörislamb, 1600-
talets milt. Foto S. Wahlgren 1952. 

Ölgcmälde von Adam Hörislamb a us Järnshög church. Oil painting by 
der Mitte des 17. Jh. in der Kirchc Adam Hörislamb, mid-17th cent. 

von Järnshög. 

unikt prov på allegoriskt-abstrakt måleri under renässansens tidevarv bör nämnas en 
oljemålning i Jämshögs kyrka (fig. 87). Målningen framställer en gotisk pelarbas 
uppbärande bl. a. ett kors, sammansatt av bokstäver som bilda orden lEsus CttRISTUS. 

Den är antagligen ett verk av den nederländske konstnären ADAM HöRISLAMB, 1 som var 
verksam i Danmark och Sverige under 1600-talets andra fjärdedel. En exakt likadan 
målning finns i Götlunda kyrka, Närke. 

RELIKER Relikkulten hade som bekant under medeltiden en obeskrivligt stor betydelse 

1 Jfr G. Enrnn, Abstrakte Figuren in der Kunst der abendländischcn Renaissance, i: Konsthistorisk 
tidskrift XXV (1956), s. 113 f. 
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Fig. 88. Fridlevstads kyrka. Mässbok från 1631, numera i BM. Foto SHM 1960. 
Messbuch der Kirche von Fridlevstad von 1631, nun Fridlevstad church. Missa!, 1631, now in Blekinge 


in Blekinge Museum. Museum. 


för det kyrkliga livet. I Blekinge har man hittills påträffat endast en enda sådan relik, 
nämligen i en gömma i bröstet av ett krucifix i Mj ällby (jfr s. 67). Reliken består av 
en liten träbit infattad i silver, vilken enligt upplysningar på en bifogad pergamentslapp 
har tillhört Kristi kors och lades in i krucifixet år 1492 (Il, 169). - A v sådana reliker, 
som i regel förvarades i medeltidskyrkornas altaren, finnes ingen i behåll. 

Som ett slags byggnadsoffer får man kanske anse ett antal senmedeltida dräkt
smycken av silver, två silverskedar jämte mynt, som påträffades vid Rödeby gamla 
kyrkas rivning 1875 i dess ena vägg (1, 171). Bland övriga lösa fynd kan nämnas en ring av 
guld med emaljinläggning från Edestad. Vackert arbete från tiden omkr. 1500 (I, 315). 

Alla medeltidskyrkor ha haft rökelsekar, oftast tillverkade av malm, hängande på nöKELSEKAR 

tre kedjor. Numera finns endast två exemplar bevarade i fragmentariskt skick, nämligen 
från Nättraby och Mjällby kyrkor. De äro från 1300-talet. 

Av kyrkornas bokbestånd från tiden före 1658 återstå endast enstaka exemplar. BöcKER 

Från Fridlevstads kyrka härrör en mässbok, numera i Blekinge Museum (fig. 88).1 

Oktavformat, inbunden i pergamentband. Enligt en inskrift på dess andra insida har 

1 Beskrivningen utarbetad av fil. dr BEHTIL WEsTER. 
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Fig. 89. Elleholms kyrka. Pennteckning från omkr. 1700 efter träsnitt från 1500
talets förra hälft i Kristian III:s bibel 1550. Skala 1:1. Foto SHM 1960. S. 106. 
Federzeichnung um 1700 nach einem HoJz. E lleholm church. Pen drawing, circa 1700, 
selmitt von der 1. H. des 16. Jh. (in der after a woodcut, first half of 16th cent. , in 
Bibel Christians II I. 1550) in der Kirche the Kristian III Bible of 1550 . 

von E lleholm. 
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Fig. 90. Elleholms kyrka. Pennteckning från omkr. 1700, som fig. 89. 

Skala i:l. Foto SHM 1960. 


Federzeichnung um 1700, wie Abb. E lleholm church. Pen drawing, circa 

89, in Elleholm. 1700 and as in fig. 89. 

voken 1631 tillhört Peder Budeus, kyrkoherde i Fridlevstad och Rödeby. Den är en 
bäl bevarad handskriven sångbok för kyrkosångens ledning och torde vara av danskt 
ursprung. Koralnotskrift, kvadratiska nothuvuden på 5 linjer med taktstreck och C-klav 
(den katolska liturgins än i dag använda notskrift). Taktstrecken ha ej någon egentlig 
musikalisk-rytmisk funktion, utan ansluta sig till den latinska textens strofindelning. 
Boken torde ha använts både som mässbok och koralbok. Den innehåller inlednings
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Fig. 91. Mjällby kyrka. Fattigstock, 
tidigare använd som piedestal för 
triumfkrucifixet från 1492, fig. 50. 

Foto W. Anderson . S. 108. 
Ar1nenstock,welch
er frliher a ls Sockel 
cles Triumphkreu
zes vo n 1492 (Abb. 
50) diente , in der 
Kirche von Mjä ll -

by. 

Mjällby church . 
Post-formed poor
box, earlicr utili
zecl as peclestal for 

a roocl, 1492. 

antifonier (»lntroitus») och psalmer för församlingssång. Försångaren eller den affi
cierande prästen har mässat ur sångboken med biträde av den församlade menigheten, 
som sjungit unisont, »a capella». 

Det äldsta bevarade tryckalstret utgöres av en Kristian III:s bibel i Elleholms 
kyrka, tryckt 1550 hos Ludowich Dietz, Köpenhamn. Bibeln är fragmentariskt be
varad, början och slutet saknas. De försvunna bladen ha blivit ersatta av nya blad med 
handskriven text jämte pennteckningar utförda efter originalupplagans träsnitt (fig. 
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Fig. 92. Hjortsberga kyrka. Detalj av storklockan av Hans Turman 1585. Foto efter gipsavgjutning. 
H . Faith-Ell 1927. S. 108. 

Einzelheit von der Hauptglocke der Kirche in Hjorts Hjortsberga church . Detail of great bell by Hans 
berga, gegossen von l-Ians Turman 1585. Nach Gipsab Turn1an, 1585. 

guss. 
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89-90). En av dessa bilder är signerad: >>1707 Rittade iag detta Peder Sörens(sen)>>. 
De övriga teckningarna och text torde härröra från samma tid. Enligt en notis, som 
förekommer på två ställen var Peder Sörenssen gift med Catarina Bromme; bibeln 
har varit i deras ägo redan 1674. Peder Sörenssen var bosatt i Karlshamn, hans hustru 
var kanske dotter av handelsmannen Tomas Broorne (IV, 229, not 1). Bibeln skänktes 
till Elleholms kyrka för någon tid sedan av tandläkaren John Schander i Karlshamn. 
Sölvesborgs kyrka äger en Fredrik Il:s bibel, tryckt i Köpenhamn 1589. I Ronneby 
kyrka liksom i Hällaryd bevaras ännu en Kristian IV:s bibel, tryckt hos Melchior Martzan, 
Köpenhamn 1632. I Mörrum finns en tysk bibel, tryckt i Liineburg 1641 samt band 8 av 
Martin Luthers skrifter, tryckt i Wittenberg 1568. Den senare boken är enligt inskrift ett 
krigsbyte från Böhmen under 30-åriga kriget, skänkt till Mörrums kyrka 1741. Icke 
återfunnen i kyrkan 1960. 

MÖBLER Av möbler i sakristiorna torde stolar av ek i Förkärla och Listerby med gotise
rande mönster i karvsnitt på ryggen härröra från 1500-talets slutskede eller 1600
talets början. Liknande mönster finns på ett ekskrin från 1631 som ursprungligen har 
tillhört Kristianapels kyrka, numera i privat ägo (1, 44) . Ett järnbeslaget skrin i Nättraby 
har antagligen tillkommit omkr. 1600 (I, 210). 

FATTIGBössoR Bland fattigbössor intar en sådan i Mjällbykyrka en särställning (fig. 91). Den 
har ursprungligen tjänat som piedestal för kyrkans triumfkrucifix och var redan från 
början konstruerad så, att man vid krucifixets fot kunde lämna sin offergåva. En 
sådan företeelse är bl. a. ganska vanlig på Gotland. Fattigstockarna i Sölvesborg och 
Edestad torde också vara medeltida, medan en järnbeslagen fattigbössa i Kristianopel 
representerar den i övrigt vanliga typen från 1600-talets förra hälft (I, 45). 

KLocKoR Säkerligen voro alla medeltidskyrkor redan från början försedda med klockor. Det 
medeltida klackbeståndet har emellertid på grund av krig, sjöröveri (jfr s. 16), eldsvådor 
och omgjutningar blivit ytterst reducerat. Endast en enda medeltidsklocka finns 
bevarad - i Sölvesborgs kyrka. Den är enligt inskrift gjuten 1459, sannolikt av den 
stralsundske klackgjutaren H ANs GHYSE. Att man redan under 1500-talets andra hälft 
började ersätta de äldre spruckna eller på ett eller annat sätt skadade klockorna med 
nya, därom vittna klockor i Torhamn, Hjortsberga (fig. 92), Lösens och Mörrums kyrkor. 
Av dessa äro klockorna i Torhamn och Hjortsberga gjutna 1578 respektive 1585 av Hans 
Turman i Stralsund. Klockan i Lösen är ett verk av Dinnies Droyse i Greifswald, 1582. 
En klocka i Mörrum härstammar från 1599, gjuten av Borchardt Gelleget(h)er från 
Köpenhamn. Lillklockan i Åryd är tillverkad 1650 av Claus van Dam, en hamburgare 
som (sedan) var verksam i Köpenhamn. Även i Sturkö kyrka har funnits en av honom 
gjuten klocka. Klockorna visa sålunda liknande relationer till Nordtyskland och Dan
mark som kyrkainventarierna i övrigt. 
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FRÅN 1658 TILL 1900-TALETS MITT 

BYGGNADSKONST 
Med Roskildefreden 1658 avskars Blekinge från det kulturella sambandet med Dan

mark, vilket hade påverkat utvecklingen ända från den tid, då landskapet kristnades 
under 1000-talet. Ekonomiskt betydde tiden närmast efter regimskiftet en nedgång, 
och detsamma gällde även den kulturella utvecklingen. Under det första halvseklet 
ända fram till ofredstiden under Karl XII satte det svenska herraväldet sina spår 
endast i städernas kyrkoarkitektur, medan man på landsbygden nöjde sig med mindre 
kompletteringar och reparationer av kyrkorna. Ännu så länge företogas inga ändringar i 
sockenindelningen, bebyggelsen höll sig fortfarande vid kust- och mellanbygden, skogs
bygden i norr var liksom förr glest uppodlad. 

Den svenska kronans uppmärksamhet koncentrerades under denna första tid framför 
allt på de städer, som av politiska och militära skäl nygrundades - Karlskrona och 
Karlshamn.- Dessas utveckling forcerades fram med alla medel. Karlskrona blev en 
manifestation av härskarens makt i den nyerövrade provinsen, och på äkta barockmaner 
betonades detta redan i den stadsplan som utarbetades av Nieodemus Tessin d. ä. 
och Eric Dahlbergh. 1 En liknande tendens yttrar sig i kyrkoarkitekturen, som blir den 
karolinska barockens stora inslag i Blekinge. Den introduceras med en ny typ, central
kyrkan med korsformad grundplan, vilken i Sverige hade fått fotfäste redan under 
1600-talets förra hälft och som under stormaktstiden gynnades av den centralt dirigerade 
byggnadsverksamheten. 

Redan den första, som ett provisorium uppförda stadskyrkan i Karlskrona fick 
denna korsform. Den invigdes 1685 och revs vid 1700-talets mitt. Nästan samtidigt 
började man uppföra en annan träkyrka i Karlskrona, den nuvarande Amiralitets
kyrkan (fig. 93-94). Även denna var från början tänkt som en interimskyrka, som 
senare skulle ersättas med en ståtlig stenbyggnad. Liksom den gamla stadskyrkan är 
Amiralitetskyrkan korsformad. Bådas planer och övriga komposition visa så pass stora 
likheter, att man vågar tillskriva ritningarna en och samme man (III, 164). Amiralitets
kyrkan invigdes 1685 men var då icke fullt färdig. Det tycks vara mycket sannolikt, 
att ERrc DAHLBERGH varit dess arkitekt. Han fick efter Tessin d. ä:s död uppgiften att 
utarbeta Karlskronas stadsplan, som utformades enligt den italienska barockens prin
ciper. Samma konstriktning jämte impulser från Nederländerna taga sitt uttryck i 

1 Se G. EIMER, Die Stadtplanung im schwedischen Ostseereich 1600- 1715, Lund 1961, s. 483. f. 
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Fig. 93. Karlskrona, Amiralitetskyrkan från SV. Foto N. Lagergren 1958. S. 109. 
Die Admiralitätskirche in K arlskrona von SW. Karlskrona, the Admiralty Church (Amiraliletskyrkan) fromSW. 

centralkyrkobyggnaden vilken dyrkades av Dahlbergh - icke endast i det egentliga 
Sverige utan även i de baltiska besittningsländerna. Amiralitetskyrkans grundplan 
visar påverkan av Kungsholms kyrka i Stockholm, byggd av Mathias Spieler, som från 
1682 var Dahlberghs medarbetare i Fortifikationskontoret. I Amiralitetskyrkans trä
konstruktioner kan man spåra timmermanstraditioner, som måhända utgått från den 
nygrundade örlogsstadens skeppsvarv. 

Att Amiralitetskyrkan verkligen kan tillskrivas Eric Dahlbergh, visa kyrkobygg
nadsarbetena i Karlshamn (IV, 214). Stadsplanen därstädes ritades på konungens upp
drag av Dahlbergh redan 1658 och i denna plan ingick enligt tidens smak en korskyrka. 
Emellertid hindrade även här de svåra tidsförhållandena efter regimskiftet uppförandet 
av en stenkyrka. Lösningen blev analog med den i Karlskrona; den första kyrkan upp
fördes såsom ett provisorium av trä under 1660- 70-talen. Byggnaden revs 1722, men 
enligt gamla beskrivningar att döma hade kyrkan korsformad plan i ännu mera ut
präglad form än Amiralitetskyrkan. Samma plan har sedan övertagits av Karlshamns 
nuvarande kyrka, den första i sten uppförda korskyrkan i Blekinge (fig. 95). Visserligen 
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Fig. 94 . Karlskrona, Amiralitetskyrkan, interiör mot SV. Foto A. Eclle 1935. 
Das Innere der Admiralitätskirche in Karlskrona nach Karlskrona, the Admiralty Church, interior towards 

sw. sw. 

hade man börjat bygga dess grundmurar redan 1680 enligt en >>från Stockholm>> leve
rerad plan, men när byggnadsfrågan efter en längre paus återupptogs 1687, vände man 
sig till Dahlbergh, för att få ritningarna justerade. Fasaderna och innerarkitekturen 
fingo sålunda sitt utseende efter de ritningar som levererades av Dahlbergh, vilket även 
kyrkans allmänna karaktär visar. Karl-Gustavs-kyrkan i Karlshamn är en nära frände 
till Kungsholms kyrka i Stockholm och till den forna Finska kyrkan i Narva, den se
nare ritad av Dahlbergh 1683 såsom en förminskad kopia av Kungsholms kyrka. 

Trefaldighetskyrkan i Karlskrona (III, 61) representerar en annan utveck
lingslinje av centralkyrkatanken under den karolinska tiden (fig. 96). Kyrkan består av 
en kupoltäckt oktogon med fyra korsarmar, varav den i norr är utformad som en portik. 
Sitt nuvarande utseende fick Trefaldighetskyrkan genom O. Tempelmans restaurering 
efter den stora eldsvådan i Karlskrona 1790, men i huvudsak återgår planen på det 
förslag, som före 1697 utarbetades av NieODEMus TEsSIN d. y. I detta har han anslutit 
sig till renässansens svärmeri för rundtemplet, något som kan spåras redan hos Olof 
Rudbeck och som fick sin tydliga manifestation i stormaktstidens talrika gravkor. 
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F ig. 95. Karlshamns kyrka från S. Foto N. L agergren 1958. S. 11 0. 
D ie Kirche zu Karlsh amn von S. Karlshamn church from S. 

Bland Uppsveriges kyrkor är J ärlåsa i Uppland ett av de första exemplen på denna rikt
ning, med Pantheon i Rom som urförebild .1 I Tessins egen produktion kan nämnas 
Kung Karls kyrka i Södermanland, grundlagd 1691. Allt detta har Tessin på ett impo
nerande sätt sammanfattat i Trefaldighetskyrkan i Karlskrona, där de romerska före
bilderna ha fått en lokal omtolkning, en dorisk stramhet, karakteristisk för hela det 
karolinska tidevarvet i Sverige. 

Den italieniserande riktningen kommer ännu t ydligare till synes i Fredrikskyrkan i 
Karlskrona (III, 3), ritad av TESSIN d. y. under 1690-talet men fullbordad i stympat 
skick först 1744 (fig. 97- 98). Som modell har här tjänat jesuitkyrkan Il Gesu i Rom 
som efterbildades mer eller mindre troget runtom i Europa. S. Ignatiuskyrkan i Prag, 
som Tessin studerade 1688, torde vara den variant, som Fredrikskyrkan närmast liknar 
(G. LrNDAHL, a . a. , s. 9). En katolsk byggnadstyp fi ck sålunda här tjäna som predikosal 
för en stor luthersk stadsförsamling, och överflyttningen ledde också till vissa funk
tionella svårigheter: J esuitkyrkans rader av små kapell vid långskeppet s sidor om
vandlades av Tessin till nischer, från vilkas bänkplatser altare och predikstol knappast 

1 I. RosELL, Järlåsa kyrka. Upplands kyrkor 95, Uppsala 1959. 
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Fig. 96. Karlskrona, Trefaldighetskyrkan från NÖ. Foto S. Hallgren 1960. S. 111. 

Die Dreifaltigkeitskirche in Karlskrona von NO. Karlskrona, church of the Holy Trinity from NE. 


alls kunde ses. Men bortsett därifrån skapades här för första gången i Blekinge en stor 
kyrkosal, som först betydligt senare och då i modifierad form skulle vinna insteg i 
detta landskap, ehuru förebilderna då icke hämtades direkt ur jesuitarkitekturen. 

Karlskronas och Karlshamns karolinska barock var ett helt nytt och främmande LANDsKYR

inslag i Blekinges kyrkoarkitektur, ett inslag som icke hade någon som helst anknyt- KORNA UNDER 
1600- OCH 

ning till landskapets äldre traditioner och som också länge förblev en isolerad företeelse 1700-TALEN 

utan synbar inverkan å landsbygdens kyrkor. Under 1600-talets andra hälft inskränkte 
sig för övrigt byggnadsverksamheten i landskyrkorna huvudsakligen till mindre till
byggnader och reparationer. 

1700-talets förra hälft medförde en viss förändring i detta dödläge, även om bygg
nadsverksamheten fortfarande huvudsakligen bestod av kompletteringar, bland vilka 
kunna nämnas utvidgningen av gamla kyrkan i Bräkne-Hoby 1701- 04, nya sakristior 
i Mörrum 1721, Listerby 1738 och Fridlevstad 1741. De nämnda sakristiorna ha tyd
ligen tillkommit på grund av vissa gammalpietistiska strävanden att ersätta den offent
liga kyrkaboten med enskild bot och skriftegång i sakristian (S. A. 1-IALLBÄCK, Christian 
von Schönfeldt, s. 101). 
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Fig. 97. Karlskrona, Fredrikskyrkan från V. Foto S. Hallgren 1960. S. 112. 

Die Fredrikskireile in Karlskrona von W. Karlskrona, Fredrik's church from W. 


En helt ny kyrka uppfördes 1713 i Elleholm (fig. 99). Denna korsvirkesbyggnad 
ansluter sig i grundplanen till de medeltida kapellbyggnaderna, och det är icke uteslutet 
att förebilden har varit ett kapell, som funnits i Elleholm, innan den nuvarande kyrkan 
tillkom. Det låga kyrkorummet med sitt bjälktak och sina breda, rektangulära fönster
öppningar samt icke minst med sin senbarocka enkla inredning är ett talande exempel 
på rent folklig kyrkaarkitektur under den karolinska tidens sista skede. 

I motsats till Elleholm blev Jämshögs kyrka efter en radikal omgestaltning under 
en lång tid ett i högsta grad främmande inslag i Blekinge. Sitt nuvarande utseende 
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Fig. 98. Karlskrona, Fredrikskyrkan, interiör mot Ö. Foto S. Hallgren 1960. 
Das Innere der Fredrikskireile in Karlskrona nach O. K arlskrona, Fredrik's church, interior towards E. 

har kyrkan fått under 1800-talets förra hälft, men en ritning från 1700-talets förra hälft 
visar, hur Jämshögs lilla medeltidskyrka under åren 1737-39 förvandlades till en efter 
svenska begrepp mycket ovanlig barockkyrka av närmast sydtyskt snitt (fig. 100). 
Ritningen är utförd av församlingens kyrkoherde PETER EsTENBERG, och dess främ
mande drag sammanhänga helt visst med dennes utländska resor, varunder han bl. a. 
gjorde ett längre besök i Pfalz vid konung Stanislaus av Polen hov i Zweibriicken, 
där han en tid var konungens hovsekreterare. 

Under pietismen, när predikan blev allenarådande, gjorde sig behovet av större ut
rymme alltmera gällande. I PETER MuRBECK (1708-1766), kyrkoherde i Fridlevstad 
och Rödeby 1761, fick Blekinge en predikant, som kunde locka massorna. Även den 
bekante botpredikanten ANDERs ELFVING (1745- 1772) samlade stora skaror av åhörare 
och fortsatte den starka själaväckelse, som Murbeck påbörjat. Båda voro andliga folk
talare av rang. Nu förslå kyrkorna ej längre att härbärgera de tillströmmande åhörar
skarorna. På landsbygden har folkmängden i samband med en viss förbättring av de 
ekonomiska förhållandena börjat visa en betydlig ökning och uppodlingen av land
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F ig. 99. E lleholms kyrka, interiö r mot ö. Fo to 0. Owalcl 1944. S. 11 4. 
E ll cholm, Kirchen inncres nach 0. E llcholm chmch, interioi· towards E . 

skapet börjar sträcka sig allt längre norrut, ända upp till smålandsgränsen. Allt detta 
inverkar på kyrkobyggandet inom landskapet. Uppe i skogsbygden får Eringsboda 
1736- 38 ett enkelt kapell av trä, och i Ölj ehult uppföres kyrka 1754, även denna en 
träbyggnad. Ö lj e h ul ts grund plan är avlångt åttkantig, en folk lig omformning av karo
linska traditioner, som f. ö. har sin motsvarighet även i helt andra skogsbygder, t. ex. i 
Ångermanland (Junsele, Skorped och Viksjö av bondebyggmästaren Per Zachrisson). 
1766- 68 får skogsbygden ytterligare en ny kyrka i Sillhö vda. Byggnaden var upp
förd av trä och nedbrann 1940. I sin grund plan företrädde Sillhövda samma lantliga 
typ som E lleholm, närmast inspirerad av de medeltida kapellbyggnaderna . I den rek
tangulära kyrksalen med dess låga segmentvalv anar man dock redan den utveckling, 
som senare skulle spela en så stor roll i landskapets kyrkoarkitektur. 
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F ig. 100. Jämshögs kyrka. Förslag till ombyggnad, uppgjor t av kyrkoherden Pe ter Estenb erg 1737- 39. 
UUB. Foto E . L:so n Finn 1920. S. 11 5. 

E ntwurf flir elen u'l'-?3~l~~~'.· Kirche Y Oll Jämshög Jämshög church. P roposal for reco nstruction., 1737- 39. 

Under 1700-talet s sista tredjedel blir byggnadstakten ännu livligare. Ett antal gamla 
kyrkor ombyggas radikalt eller ersättas av helt nya byggnader. Sålunda förlänges 
Fridlevstads kyrka år 1781 åt väster, och hela kyrkorummet täckes med ett segment
format trätunnvalv, en form av innertak, so m numera blir mycket omtyckt i Blekinges 
lanclskyrkor. I Mjällby uppfördes el en nuvarande kyrkan 1788- 91, i Gammalstorp 
1792- 93. Av dessa är Mjällby kyrka ett huvudexempel i Blekinge på den gustavianska 
epokens håg för storvulna proportioner (fig. 101 ). Interiören bildar en mäktig predikosal 
utan särskilt markerat kor, det hela täckt av ett trätunnvalv, som indelats i kassetter 
genom påspikade lister. Symmetrien dikterar numera även sidobyggnadernas placering: 
sakristian anordnas i mittaxeln öster om koret, vapenhuset får sin plats under tornet i 
väster. Den gustavianska tidens byggnadsstil har i dessa kyrkor på ett enkelt sätt an
passats efter de begränsade möjligheter man förfogade över på landsbygden. Någon 
monumental t empelverkan eftersträvas ännu så länge icke - murmästaretraditioner 
och förebilder från stadsarkitekturen äro organiskt sammanknutna. Det gamla lever 
kvar i sidobyggnadernas interiörer, bland vilka som ett vackert exempel kan nämnas 
sakristian i Hjortsb erg a från 1770, vilken med sin välbevarade inredning bildar ett 
vackert stycke 1700-talsmiljö (fig. 102). 

Emellertid gör sig under 1700-talets slutskede den genom Kgl. Överintendentsämbe-

9- 005811 



118 BLEKINGE 

FRÅN EMPIRE 

TILL EKLEK

TICISM 

tet centraldirigerade byggnadsverksamheten allt mera märkbar även å Blekinges lands
bygd. En första konsekvens härav visar sig i det begynnande beroendet av de ritningar, 
som utfördes av tidens framstående arkitekter med Adelcrantz, Palmstedt, Hårleman och 
Cronstedt i spetsen. B ackaryds kyrka (fig. 1 03) uppfördes av timmer 1795-99 enligt rit
ningar 1787, approberade av AnELCRANTZ, signerade av E. G. HENsCHEN (fig. 104). Den 
sistnämnde svarade säkerligen endast för ritarbetet, medan själva idegivaren torde ha 
varit Adelcrantz. I grundplanen är Backaryd en längdbetonad korskyrka, dock voro 
korsarmarna icke från början förenade med långhuset utan bildade förhallar, vilkas övre 
delar troligenvoroanvända som läktare. Själva kyrkorummet uppdelas genom två rader 
av vackra toskanska kolonner i tre skepp, varav mittskeppet är försett med ett elegant 
konstruerat spegelvalv. Det hela präglas av fast stilkänsla och kan anses som ett av de 
tidigast utförda exemplen på den klassicistiska långkyrkan i Blekinge. Först långt 
senare förenades korsarmarna med kyrkorummet och vid en restaurering 1885- 86 bort
togas fyra kolonner, två framför vardera korsarmen. 

När man i Asarum 1797- 1800 företog en omfattande ombyggnad av den gamla 
kyrkan, blev grundplanen även där korsformad (Il, 54); det hela verkar som en sen efter
följare av de korskyrkor som anlades i Karlskrona och Karlshamn under 1600-talets 
slutskede. I viss mån kan även de ritningar ha haft en betydelse, som under 1700-talets 
mitt gjordes av CARL HÅRLEMAN och C. J. CRONSTEDT till en icke fullbordad ny amira
litetskyrka i Karlskrona (III, 229). 

Under 1800-talets början sätter den strama klassicismen eller empiren sin prägel på 
Blekinges kyrkoarkitektur. En ökad religiös väckelse krävde allt större predikosalar, 
likaså den ständigt tilltagande folkmängden. Idealet blir även nu en stor och rymlig 
kyrkobyggnad som i plan ansluter sig till den utveckling, som tog sin början under 
1700-talet. Men i den arkitektoniska utformningen eftersträvas allt mera tempelverkan 
och den strama dorismen tar sig uttryck framför allt i interiörerna. Jämshögs kyrka 
bildar upptakten, uppförd enligt O. TEMPELMANs ritningar 1804 samt 1832- 33 (fig. 
105). I den stora kala interiören är det något smalare koret bäst utformat, med en pilaster
försedd östvägg, som ansluter sig till en altaranordning i klassicistisk anda. I övrigt 
visar kyrkorummet med sitt segmentformade tunnvalv av bräder en viss släktskap 
med 1700-talsarkitektur. 

Blekinges märkligaste empirekyrkor äro A ugerum och J ämj ö, båda tillkomna 
under 1820-talet enligt ritningar av Sundvalls lärjunge J. W. GERSS, som flitigt anli
tades av församlingarna i skilda delar av Sverige under den klassicistiska perioden. Auge
rums interiör (fig. 106) är med sina toskanska kolonner och med sitt halvcylindriska 
tunnvalv i mittskeppet ett talande exempel på Karl Johans-tidens nästan militära 
stramhet; i Jämjö har denna strävan mynnat ut i en nästan torftig kylighet, som icke 
tål jämförelse med 1700-talets kyrkointeriörer. Det var emellertid sådana kyrkorum 
som blevo tidens ideal på landsbygden, det var för sådana >>tempel» biskop Esaias Tegner 
predikade. Liksom i Småland, på Öland och i Norrland uppstod i Blekinge en hel rad 
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Fig. 101. Mjällby kyrka, interiör mot V. Foto I. Andersson 1937. S. 117. 
Mjällby, Kircheninncrcs nach \V . Mjällby church, interior towards vV. 
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dylika långsalar under 1800-talets förra hälft (Tving 1841-43, Mörrum 1846- 47, 
Listerby 1847, Eringsboda 1847- 49). 1840- 42 tillbyggdes träkapellet i Öljehult för 
att senare reveteras. Det ingick i tidens tänkesätt, att betrakta de förefintliga gamla 
kyrkorna såsom opraktiska och värdelösa, vilka helst skulle rivas. Endast i undantags
fall inarbetades större delar av en äldre kyrka i en nybyggnad (t. ex. i Lösen 1858- 60, 
där den nuvarande sakristian från början har varit kor, se s. 18). 

Under 1800-talets tredje fjärdedel försvinner den klassicistiska stramheten i kyrka
arkitekturen. De medeltida kyrkastilarna uppleva vid århundradets mitt en renässans 
även i Sverige och det blir den romanska och den gotiska stilen som nu stå såsom ideal för 
den kyrkliga konsten, varvid arkitekterna dock uppfattade dessa stilar ganska fritt, 
tillämpande dem enligt sitt eget kynne. Tidens två ledande eklektiker på den kyrkliga 
byggnadskonstens område voro professorn C. G. Brunius och arkitekten Helgo Zetter
vall. Med den förstnämndes mera måttfulla restaureringsverksamhet kom Blekinge 
aldrig i någon egentlig kontakt. I stället blev det HELGO ZETTERVALL som kom att 
spela en ganska stor roll i Blekinges kyrkaarkitektur under 1800-talets tredje fjärdedel. 
Det första provet i Blekinge på hans arkitektoniska historicism är Bräkne-Hoby nu
varande kyrka (fig. 107), uppförd 1868-72 på platsen för en märklig senromansk kyrka, 
som revs bort helt och hållet (s. 14). Den nya kyrkan utformades som en stor predikosal 
med anknytning till tysk nyromansk arkitektur. Zettervall hade vid denna tidpunkt 
just kommit hem från en studieresa i Rhenlandet och hade gjort färdigt sitt program 
för Lunds domkyrkas restaurering. En viss kontakt med hans verksamhet i Lund 
märks även i Hällaryds kyrka, vilken Zettervall ritat 1874 som en kvadratisk central
anläggning med ett oktogont mittparti och ett torn (Il, 37). I den 1875 ritade kyrkan 
i Torhamn lever det pseudoromanska kvar endast i dekorativa detaljer; i grund
planen ansluter sig Zettervall här i något modifierad form till de predikosalstraditio
ner. som togo sin början under 1700-talet (1, 94). - År 1876 framlägger Zettervall 
ritningarna till en väldig, korsformad centralkyrka för amiralitetsförsamlingen i Karls
krona, en kyrka som skulle bli den största i landet. Detta byggnadsprojekt blev dock 
aldrig antaget till utförande (III, 252). 

Långsalsmotivet lever kvar i ett flertal kyrkor, ritade av olika arkitekter under 
1800-talets tredje fjärdedel (Kyrkhult 1865 av . F. G. A. Dahl, Åryd 1873 av bygg
mästare Bergström, Sturkö 1875 av J. Hawerman, Förkärla 1863-65, den sistnämnda 
med utnyttjande av murar från en medeltidskyrka, s. 18). Undantagsvis förekomma 
pseudoromanska former så sent som 1880- 83 i Ringamåla (av F. G. A. Dahl), med 
vilken kyrka skogsbygden fick sitt kyrkosystem fullbordat efter den nya sockenindel
ningen under 1800-talets andra hälft. 

Nygotiken gör sin entre i Blekinges kyrkaarkitektur med Rödeby kyrka, uppförd 
1875-78 enl. ritningar av P. U. STENHAMMAR1 som en stor hall med korsarmar samt 

1 PER ULRIK STENHAMMAR, arkitekt, tonsättare, f. 1829, t 1875. Lärare vid Konstakademien 1866, 
arkitekt i ÖIÄ 1874. Har ritat flera kyrkor, bl. a. Ersta kapell och andra större byggnader. 
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Fig. 102. Hjortsberga kyrka, sakristia med inredning från 1700-talet. Foto S. Hallgren 1960. S. 117. 
Die Sakristei der Kirche von Hjortsberga mit E in- I-Ijortsberga church, vestry with 18th century fur

richtung des 18. Jh. nishings. 

torn i väster (fig. 108). Den öppna takstolen och grundplanen röja engelska stildrag 
och i själva verket kan Rödeby också anses som en förenklad kopia av Haga kyrka i 
Göteborg, uppförd enligt standardritningar från England (G. LINDAHL, a. a., s. 78). 
Rödeby kyrka är ett ganska tidigt exempel på denna riktning å landsbygden, ty nygo
tiken får i allmänhet fastare mark först under 1880-talet, då lettervall såsom överinten
dent hade blivit profet för denna stil. A v de övriga nygotiska kyrkorna i Blekinge 
kunna nämnas Aspö och Hasslö av Axel Lindegren (1890), Flymen av Ludv. 
Petterson och Carl Johnson (1905). 

Med 1800-talets livliga byggnadsverksamhet hade man till fullo täckt behovet av NATIONAL

kyrkobyggnader i Blekinge. Det visade sig t. o. m. ganska snart, att man hade överdi- ROMANTIK 

mensionerat denna verksamhet. Såsom följd av den ganska stora emigrationen till 
Amerika samt frikyrkoröreisen och flykten från landsbygden stodo snart de stora pre
dikosalarna halvtomma. Det är sålunda förklarligt, att något direkt behov av nya 
kyrkor icke uppstod under en längre tid framåt. De nya strävanden i svensk arkitektur, 
som gjorde sig gällande vid sekelskiftet och tiden närmast därefter, ha icke lämnat 
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Fig. 103. Backaryds kyrka, interiör mot Ö. Foto S. Hallgren 1960. S. 118. 

Backa ryd, Kircheninneres nach O. Backaryd church, interior towards E. 


några egentliga spår i Blekinges kyrkoarkitektur. Som ett litet exempel kan dock 
nämnas begravningskapellet på Karlshamns nya kyrkogård, ritat 1912 av domkyrko
arkitekten THEODOR WÅHLIN i Lund (IV, 189). Det lilla kapellet är byggt av tegel, 
varvid man i själva byggnadsformen och i gavelröstenas blinderingar har anknutit till 
den medeltida tegelarkitekturen i Sydskandinavien. Ett typiskt drag för denna tid 
är den rent hantverksmässiga soliditeten i materialets behandling, i motsats till den 
föregående tidens förkärlek för cement, maskinslaget tegel och pärlspåntade bräder. 

Det skulle dröja ännu en ganska lång tid, innan man åter tog itu med sakralbyggnader 
i Blekinge. T j urkö kyrka bildar en blygsam upptakt, byggd 1929-30 som en enkel 
rektangulär predikasal med en takryttare i väster, krönt av en spetsig spira. Under 
1930-talet uppföras emellertid i Ronneby stads omedelbara närhet tre nya kyrkor i 
Kallinge, Bredåkra och Saxemara, alla ritade av arkitekten HERBERT KocKuM. 
Han har särskilt i interiörerna tillämpat konstruktionsprinciper från Sveriges medel
tida sakralarkitektur (fig. 109). Samme arkitekt har ritat en ny kyrka i Sillhövda i 
stället för den l 940 brunna träbyggnaden. Den nya kyrkan blev färdig l 945; i dess 
arkitektur märkas impulser från den gamla kyrkan och dess ännu stående klockstapel. 
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Fig. 104. Backaryds kyrka. Byggnadsritningar, 1:400, 
av E. G. Henschen 1787. BST. S. 118. 

Bauzeichnungen flir die Kirche Backaryd church. 
von Backaryd 1787. 

Utom de här ovan anförda större kyrkoombyggnaderna företogos givetvis löpande RESTAURE· 

RINGAR
reparations- och restaureringsarbeten under hela den behandlade tidsperioden. 
Även för dessa arbeten kunna vissa växlande karaktärsdrag fastställas under olika tids
skeden. Fr. o. m. 1700-talets andra hälft blev det allt vanligare, att fönsteröppning
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Fig. 105. Jämshögs kyrka, interiör mot ö. Foto W. Anderson. S 118. 

Jämshög, Kircheninneres na ch O. Jämshög church, interior towards E . 


arna förstorades och interiörerna vitmenades. Under samma period fingo en del kyrkor 
även nya portaler i väster (Fridlevstad). När det gällde innertakets reparation, så blev 
det segmentformade t r ä t u n n v a l v e t omtyckt redan under 1700-talets förra hälft 
även i äldre kyrkor (Edestad). Yttertakets traditionella spånbeklädnad blev i många 
fall utbytt mot tegel eller järn- respektive kopparplåt. Ytterväggarnas puts här
stammar i regel från 1700- eller 1800-talet. 

1800-talets kyrkarestaureringar togo i allmänhet föga hänsyn till arkitekturens eller 
inredningens historiska karaktär och olikartade ursprung. I stället eftersträvades en 
slags teoretisk >>stilrenhet» enligt tidens uppfattning. Det mest drastiska exemplet på 
detta är Karlshamns kyrkas restaurering 1879- 81 under ledning av Helgo Zettervall, 
då kyrkans interiör förlorade det allra mesta av sin ursprungliga karaktär och många 
värdefulla inredningar kasserades (s. 150). 

Under 1900-talets början sätter man i gång med restaureringar efter modernare 
principer. Som första exempel på detta kan nämnas restaureringarna av Trefaldighets
och Fredrikskyrkan i Karlskrona (av Gustaf Lindgren 1912, respektive Axel Lindegren 
1913-15) samt Asarums kyrka (av Axel Lindegren 1911-12). Nya tendenser yttra sig 
även i Th. Wåhlins restaureringar i Ronneby (1911) och Fridlevstad (1914). Ramdala 
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Fig. 	106. Augerums kyrka, interiör mot Ö. Foto S. Hallgren 1960. S. 118. 
Augerum, Kircheninneres nach O. Angerum church, interior towards E. 

restaurerades 1923-24 under professor M. Wernstedts ledning; samme arkitekt har 
även lett restaureringar i Hällaryd (1925), Jämshög (1926) och Kyrkhult (1930). De 
modernare restaureringsprinciperna slogo helt igenom fr. o. m. 1920-talets slutskede, 
då man allt mera tog hänsyn till alla de olika historiska skedenas uttryck i arkite).dur 
och inredning. Bland de allra senaste kyrkarestaureringsarbetena i Blekinge kunna 
nämnas de, som utförts i Elleholm (1944), Sölvesborg (1944-45), Amiralitetskyrkan i 
Karlskrona (1943- 49), Karlshamn (1950), Kristianopel (1955) och Bräkne-Hoby (1959). 
Flertalet av dessa arbeten hava letts av stadsarkitekten i Karlskrona, Sigge Ullen. 

Frågan om kyrkornas uppvärmning väcktes först mycket sent. Den äldsta kända UPPVÄRM

uppgiften om en kakelugn i en Blekingeskyrka härrör från Rcnneby 1768, i Hjortsberga NING 

uppsattes en sådan i sakristian 1772. Det var under denna äldre period enbart fråga 
om sakristiornas uppvärmning. Först under 1800-talets andra hälft blir det vanligare, 
att förse själva kyrkorummen med järnkaminer, vilka få en större spridning under 
1870-talet. I samband med restaureringarna vid 1900-talets början infördes varmlufts
uppvärmning (Ronneby, Karlshamn) som senare ofta ersattes med elEmentuppvärm
ning genom varmvatten eller ånga. Under de senaste decennierna har man i många 
kyrkor infört elektriska värmeelement av olika typer. Dessa ha fått större spridning 
fr. o. m. 1930-talet. 
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Fig. 107. Bräkne-Hoby kyrka, interiör mot ö. Foto S. Hallgren 1960. S. 120. 

Bräkne-Hoby, Kircheninneres nach O. Bräkne-Hoby church, interior towards E . 


TAK- OCH VÄGGMÅLNINGAR. GLASMÅLNINGAR 

Av tak- och väggmålningar från 1600-talets andra hälft finnas inga spår bevarade 
i Blekinges kyrkor. A v det tillgängliga materialet att döma, tycks man först omkr. 
1700 på allvar börjat med kyrkorummens smyckande med målning, varvid bl. a. målar
ämbetets inrättande i Karlskrona år 1692 torde ha spelat en stimulerande roll. Ledande 
mästare var den från Småland till Karlskrona inflyttade JoHAN CoLUMBus, som har 
blivit flitigt anlitad även av kyrkorna. Av hans kyrkornålningar (t. ex. i Backaryd 
och Gammalstorp) finnes emellertid ingenting bevarat. Efter hans produktion i Karls
kronas och Karlshamns köpmansgårdar samt i Smålands kyrkor (Lannaskede, Norra 
Sandsjö) att döma har man här att göra med en folklig barockmålare av format. J Co
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Fig. 108. Rödeby kyrka, sektion mot N, 1:300. Uppmätning av B. Kjellström och S. Samuelsson 1914. 
s. 120. 

Die Kirche von Rödeby, Schnitt nach N. Rödeby church, section towards N. 

lumbus' stil finnas reminiscenser från den Ehrenstralska skolan och genom hans verk
samhet fick en ny dekorationsstil fäste i Blekinge, med frodig barockakantus som mest 
karakteristiskt motiv. I hans figurstil uppenbarar sig barockens patetik, omtolkad på 
ett folkligt-pietistiskt sätt. 

Till Columbus' arvtagare kan man med tämligen stor sannolikhet räkna de få målare, 
av vilkas verksamhet spår finnas i Blekinges kyrkor. Av dessa förekommer oftast JoHAN
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F ig. 1C9. I< allin ge kyrka, interiör mot V. Foto Atelj e Olsson, Ka rl skrona 1948. S. 122. 
J(a llingc, J{irc hcninncrcs nach \~' . I< allingc c hurch, int eri or town. rds \ \7 . 
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Fig. 110. Ronneby kyrka, glasmålningar i koret av Erik Olson 1955. Foto N. Lagergren 1958. 
Glasmalerei im Chor der Kirche zu Ronneby von Ronneby church, stained gla ss in chancel by Erik 

Erik Olson 1955. Olson, 1955. 

NES LuNDBERG, som bl. a. 1730 målade kortaket i Edestad (fig. 112), med den återupp
ståndne Kristus som centralmotiv (l, 286). Av Lundbergs målningar i R ödeby gamla 
kyrka (1784) finns ingenting kvar, däremot finnas några av hans tavlor bevarade i 
olika kyrkor (se nedan) . Av kyrkornålaren DANIEL LuNDGREN härrör en takmålning 
från 1728 i Sturkö gamla kyrka (numera i B M), framställande Yttersta domen (fig. 
111 ). Den folkliga accenten är hos honom ännu mera påfallande än hos Lundberg, men 
samtidigt är denna målning ett lysande prov på de målade botpredikningar och skräck
bilder, som finnas framför allt i västsvenska kyrkor under det gammalpietistiska tide
varvet. I Listerbykyrka uppträder Kristus som världsdomare i sakristians tak 1740, 
påminnande om den roll som sakristiorna hade under den pietistiska perioden för 
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Fig. 111. Sturkö gamla kyrka, detalj av takmålning av Daniel Lundgren 
1728, numera i BM. Foto Atelj e Olsson, Karlskrona. 

Einzelheit von der Deckenmalerei der Sturkö old church, detail of painted 
ehemaligen Kirche von Sturkö von ceiling by Daniel Lundgren, 1728, now 
Daniel Lundgren 1728, nun in Ble- in Blekinge Museum. 

kinge Museum. 

enskild botgöring inför prästen. Av målningarna i Fridlevstads sakristia (1741) 
finnas endast akantusslingorna kvar, däremot förekomma i samma kyrka figurmål
ningar på den trävägg som ersätter triumfbågen mellan kor och långhus (1, 338). Några 
fragment av dekorativa målningar från samma period finnas även bevarade i Hjorts
berga och Förkärla kyrkor. Dessutom förvaras i privat ägo en detalj av en figurmål
ning från Åryds gamla kyrka, även denna inspirerad av Columbus' stil. 
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Fig. 112. Edestads kyrka, korets takmålning av Johannes Lundberg 1730. Foto S. Hallgren 1960. 
D eckenmalerei im Chor der Kirche von Edestad von Edestad church, painted ceiling in cllancel by Johannes 

J o hannes Lundberg 1730. Lundberg, 1730. 

De här uppräknade målningarna illustrera på ett talande sätt kyrkadekorationens 
framträdande i Blekinge under den äldre, konservativa pietismens tid med dess stränga 
krav på personlig fromhet och medveten omvändelse. Såsom redan antytts, överens
stämmer stilen med de västsvenska kyrkornålningarna under samma period, undersökta 
av S. A. HALLBÄCK (a. a.). I Blekinge har man emellertid närmast att räkna med en 
liknande riktning i Växjö stift, där även huvudmannen för Blekinges målarskola Co
lumbus hörde hemma. Någon större spridning fick dock icke detta måleri i Blekinge, ty 
redan under 1700-talets mitt trängdes denna den karolinska barockens sista kvarleva 
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ut av nya strömningar i konst och religion. Pietismen efterföljes av · neologien, ba
rockens färgglädje av nyantikens kylighet och ikonoklasm. A v de kyrkor, som nyupp
fördes eller ombyggdes under den gustavianska tiden, har ingen fått målningar på tak 
eller väggar. Samma tendens lever kvar även under empiren, tills en viss ändring kan 
märkas under 1800-talets andra fjärdedel. Man börjar åter dekorera kyrkväggarna, 
varvid vikten lägges vid östra korväggen. Ett första utslag härav finns i Kristiana
pels kyrka, där 1837 å var sin sida om altaret ha målats stående ekar på vilkas stammar 
synes till vänster Karl XIV Johans krönta namnchiffer och till höger Blekinges vapen 
(fig. 24). Dessa ekar med sina lummiga gröna blad äro ett unikt inslag i Blekinges kyrko
konst. Sambandet med nyromantikens landskapsstil i Karl Johans-tidens litografier 
är ganska tydligt (t. ex. stentryck av U. Thersner). 

Men snart nog anpassas målningsdekoren till arkitekturens stramhet. Detta sker 
för första gången i Karlshamn (IV, 219), där altarväggen dekoreras 1843 med en 
perspektivisk arkitekturmålning av den kände bygdemålaren KARL STRÖMBERG (fig. 
118) som flitigt använts i Blekinges gårdar. Samma riktning representeras av grisaille
rnålningarna på Mjällbykyrkas altarvägg och i Kyrkhult (Il, 77, 164), där i mittskeppets 
tak äro målade apastiafigurer och profeter av MAGNus JöNssoN 1865. Dessa målningar 
representera senempiren i Blekinges bygdemåleri. Strax därefter tar eklekticismen sin 
början i den av Zettervall 1868-72 byggda kyrkan i Bräkne-Hoby, med dekorering i 
gröngrått och chokladbrunt utförd av Sv. Thulin. 

Från 1900-talets början kunna nämnas dekorativa målningar i Karlshamns kyrka, 
utförda av ALLAN NoRBLAD. Från 1926 härstamma dekorationer i Karlshamns begrav
ningskapell, utförda av konstnären Karl Bergman. Under 1930-talet har den blekingske 
konstnären GuNNAR ToRHAMN dekorerat korväggarna bakom altaret i Lösens och 
Listerby kyrkor med al secco-målningar. Gunnar Torhamn har även utfört målnings
dekoren i Karlshamns krematorium. 

GLASMÅL Glasmålningar i Blekinges kyrkor torde säkerligen ha förekommit redan under me
NINGAfl deltiden; därav finns dock ingenting i behåll. Den äldsta bevarade glasmålningen i 

Blekinge finns i Fridlevstads kyrka och stammar från 1667. Den har formen av en 
s. k. kabinettskiva, vilka voro vanliga under 1600-talet som fönstergåvor, i synner
het på Gotland. En annan dylik härrör från Rödeby gamla kyrka, med Caspar Goes' 
vapen (t 1677). 

Därefter dröjer det ända till 1900-talet, innan några egentliga glasmålningar utföras 
för att pryda en Blekingekyrka. Från 1905 resp. 1912 finnas visserligen dekorativa glas
målningar i Sölvesborgs kyrka och i Karlshamns begravningskapell, men först 1955 fick 
R o n n e b y kyrka såsom ett modernt inslag i kyrkans kor glasmålningar, utförda efter 
kartonger av ERIK OLsON i Halmstad (fig. 110). Dessa glasmålningar innehålla olika 
figurala scener jämte inskrifter, hållna i rött och blått (IV, 68). Den strama formgivningen 
anknyter till glasmåleriets klassiska traditioner från medeltidens förra del. 
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Fig. 113. Rödeby kyrka . Altaruppsats av Åke Truedsson 1673. Foto S. 

Hallgren 1960. S. 134. 


Altar der Kirche von Rödeby von Åke Rödeby church. Altar decorations by Åke 

Truedsson 1673. Truedsson 1673. 


INREDNING OCH LÖSA INVENTARIER 

De ändrade politiska och administrativa förhållandena efter Roskildefreden förorsa- ALTARANoRo

kade givetvis vissa störningar av livet inom de erövrade provinserna, som även avspeg- NINGAR 

lade sig på det kyrkliga området. Det uppstod sålunda en tydlig paus i arbetet på kyr

10-005811 
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kornas inredning m. m. Endast i enstaka fall förses Blekingekyrkorna under 1600
talets andra hälft med nya altaruppsatser, och där så skett fortsätter broskverks
stilen alltjämt, men uppsatsernas komposition med vridna kolonner, profilörer och 
änglafigurer börjar påminna något om den karolinska barocken. Så är fallet i R ödeby 
gamla kyrkas altaruppsats (fig. 113), tillverkad 1673 av Karlshamnskonstnären ÅKE 
TRUEDSSON, som även i övrigt ofta anlitades av kyrkorna i Blekinge. Typen lever 
med vissa modifikationer kvar ända till 1700-talets mitt, såsom en uppsats i H j orts
berg a kyrka visar, utförd av SvEN SEGERWALL 1745 (fig. 114). Emellertid harbrosk
verket nu ersatts av akantus och bandverk. Akantusdekorens främsta exempel är 
altaruppsatsen i Elleholms kyrka från 1713 (fig. 115), där den gamla strama kompo
sitionen är helt upplöst och det hela består av ymniga akantusslingor som bilda ram
verk till altartavlan, krönt av Karl XII:s namnchiffer. Backaryds gamla altaruppsats 
från 1713 torde vara utförd av samme mästare (fig. 116). I mittfältet ett krucifix från 
1400-talet (s. 67). 

Barockens snickarkonst med sin dekorativa rikedom och naiva berättarglädje för
svinner emellertid ur kyrkorna omkr. 1700-talets mitt, således nästan samtidigt med 
de färgstarka takmålningarna. Rationalismens syn på kyrkainredningen var en annan 
än ortodoxiens och gammalpietismens, de konkreta och livfulla figur- och akantus
omramningarna ersättas av abstrakta symboler eller strängt arkitektoniska ramverk 
kring en stor altartavla. I E des t ad s kyrka består den 1763 utförda altarprydnadens ram
verk av en stram arkitektonisk stomme, kring vilken sparsamma rokokoornament tätt 
sluta sig (fig. 117). Den skulpturala effekten är koncentrerad till den på entablementet sit
tande Frälsargestalten. Stundom äro figurerna, när de undantagsvis förekomma, häm
tade ur äldre uppsatser, senare monterade i stramt hållna ramverk, t. ex. i altaruppsatsen 
från 1770-talet i Gammalstorps kyrka. 

Under 1800-talets början få altaruppsatserna en ännu stramare hållning, ganska 
ofta med ett kors och svepningsduk som den enda dekoren. Typen representeras bäst av 
Karlskrona Trefaldighetskyrkas altaruppsats, tillkommen efter en ritning av J . 
TöRNSTRÖM 1814 (III, 101). Det strama ramverket har sin motsvarighet i Amiralitets
kyrkan, utfört på 1820-talet. Som vuxna direkt ur empirearkitekturens stramhet och 
dess krav på symmetri framstå de tempelgavelliknande altaruppsatserna med inkompo
nerad predikstol i Augerum (1820-talet) och Jämjö av J. W. Gerss (fig. 106). I den 
sistnämnda kyrkan har man emellertid i senare tid avlägsnat predikstolen från altaran
ordningen. Denna kombination av altare och predikstol har såsom bekant gamla anor men 
fick en större spridning i Sverige först under 1700-talets slutskede. Orsaken till detta torde 
vara att söka i predikans ökade betydelse i högmässan, men kanske ännu mera i kravet 
på symmetri, som under denna period satte sin prägel både på arkitektur och inredning. 
Någon större spridning fingo dessa altarpredikstolar dock icke i Blekinge. U n der den fort
satta utvecklingen håller man sig antingen till tavlan med arkitektoniskt ramverk, eller 
också pryder man altaret enbart med ett enkelt kors. Inom den första kategorien intager 
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Fig. 114. Hjortsberga kyrka. Altaruppsats av Sven segerwall 1745, antemensale 
från 1500-talets slut. Foto S. Hallgren 1960. 

Altar der Kirche von Hjortsberga von 1-!jortsberga church. Altar decorations by 
Sven segerwall 1745; das Antemensale Sven segerwall 1745, altar front end of 

stammt vom Ende des 16. Jh. 16th cent. 

altaruppsatsen i Karlshamn en särskild plats, med sin stora målning av FREDRIK WESTIN 
från 1832 inom ett ramverk med skickligt marmorerade kolonner (fig. 118), utfört av spe
gelfabrikören PETER LINDH i Karlskrona 1835. - Det enkla korset förekommer i en 
rad kyrkor från senempirens och eklekticismens period (Listerby, Lösen, Eringsboda, 
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Fig. 115. Elleholms kyrka. Altaruppsats från 1713. Foto O. Owald 1944. S. 134. 
Altar der Kirche von Elleholm von 1713. Elleholm church. Altar decorations 1713. 

Aspö, Hasslö). I de kyrkor, där man med en skärm avdelat en sakristia bakom altaret, 
blir altarprydnaden gärna sammankomponerad med skärmens snickeriarbete, t. ex. 
i Bräkne-Hoby och Sturkö.- I de under 1930-talet byggda kyrkorna består i allmänhet 
altarets prydnad av en ovan altaret upphängd tavla med enkelt ramverk, utan sam
mankomponering med altarbordet. I Ronnebyområdets nya kyrkor finner man sålunda 
altartavlor av OLLE HJORTZBERG, ToR HöRLIN och GuNNAR TonHAMN. 

TAvLoR Bland äldre altartavlor böra nämnas 1700-talskopior av Rubens' bekanta >>Lans
stöten» (1620) i Amiralitetskyrkan i Karlskrona och i Torhamns kyrka, i det senare 
fallet dock i fri omtolkning. >>Korsfästelsen>> i Edestad av I. I. Limnell 1763 är enkelt 
arbete, likaså >>Den törnekrönte Kristus>> av J. G. Sandberg 1821 i Nättraby och >>Natt
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Fig. 116. Backaryds kyrka. Altaruppsats från 1713, i mittfältet ett senmedeltida 
krucifix. Foto S. Hallgren 1960. S. 134. 

Altar der Kirche von Bakaryd von 1713; B a ckaryd church. Altar decorations 1713; 
der Kruzifixus des MittelfeJds ist spätmit within the central panel, a late mediaeval 

telalterlich. crucifix. 

vardem av S. Andersson 1842 i Tving. Diisseldorfaren BENGT NoRDENBERG har utfört 
altartavlor i Asarum (1866), Kyrkhult (1867) och Öljehult (1884). I den förstnämnda 
kyrkan har han fritt omtolkat Rubens' målning >>Lansstöten». 

Av lösa tavlor med religiöst innehåll, som förvaras i åtskilliga av Blekinges kyrkor, 
kunna en del rubriceras som forna altartavlor, t. ex. en oljemålning i Amiralitetskyrkans 
sakristia (gåva 1717), samt en målning i Asarums kyrka av PER HöRBERG 1813 (fig. 
119).1 Men dessutom finns en rad målningar, som säkerligen ej haft något samband med 

En variant av denna tavla finnes i Algutsboda kyrka, Småland, utförd av Per Hörberg 1805. 1 
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Fig. 117. E destads kyrka . Alt aruppsats, från 1763. Foto S. Hallgren 1960. 

s. 134. 


Altar von 1763 in der Kirche von Edestad. E destad church. Altar decorations 1763. 


högaltaret, utan som varit upphängda på kyrkväggarna såsom tankeväckande pryd
nader. Av det forna rika beståndet av dylika målningar finns endast en liten del kvar. 
Sålunda se vi i Ronneby kyrka fyra oljemålningar framställande de fyra evangelisterna 
(IV, 122), skänkta under 1600-talets andra hälft av biskopen Knut Hahn. En i liknande 
stil målad tavla föreställer Petri ånger och förvaras i Karlskrona Trefaldighetskyrka. 
Två enklare målningar från 1700-talet i Amiralitetskyrkan framställa Kristus tröstaren 
och den gråtande Petrus. Till samma grupp höra två Kristusbilder från 1700-talet i 
Öljehult. Två stora målningar skänkta till Karlshamns kyrka 1754, Korsfästelsen och 
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Fig. 118. K arlshamns kyrka, koret mot Ö. Foto N. Lagergren 1958. S. 135. 
Chor der Kirche zu Karlshamn nach O. Karlshamn church, chancel to E . 

Uppståndelsen (IV, 267, 269), utgöra goda exempel på den allmänna förkärleken för stora 
dukar under 1700-talet, antingen över altaret eller också upphängda på kyrkväggarna. 
Karlshamnsmålningarna tillhöra den konstnärskrets i Blekinge, vars främsta represen
tant är den här ovan (s . 129) omnämnde Johannes Lundberg. Med honom hade bl. a. 
även Per Hörberg i sin ungdom en viss kontakt. 

Friskulptur uppträder under tiden närmast efter regimskiftet nästan uteslutande 
i form av krucifix. Det gammalpietistiska sinnelaget under 1700-talets början tog sig 
uttryck i de stora krucifix, vilka i regel uppsattes på korväggen eller vid predikstolen. 
Om detta vittnar krucifixet i Nättraby (fig. 120), tydligen ett arbete av samme mästare 

FRISKULP

TURER 
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Fig. 119. Asarums kyrka. Gamla altartavlan av P er Hörberg 1813. Foto 
Foto-Service, Karlsham 1957. S. 137. 

Frllheres Alta rbild der Kirche von Asarum church. Altar picture by P er 
Asarum von Per Hörberg 1813. Hörberg 1813. 

som 1717- 19 tillverkade ett stort krucifix till Edestads kyrka. Liknande stildrag åter
finnas i ett a l t a r k r u c i f i x i H j ortsberga kyrka, snidat 1717 (1, 262), i ett krucifix i Y sane 
kyrka som 1727 har stått på >>sielfwa altaretaflam (II, 152) samt i ett fragmentariskt 
bibehållet altarkrucifix från Sölvesborg (numera i BM.). Altarkrucifixet i Kristianopel 
från 1776 visar en överdriven patetik (l, 21 ), som blev typisk för utvecklingen under 
1700-talets andra hälft och som även förekommer långt senare. 

Ett altarkrucifix i Amiralitetskyrkan i Karlskrona är en av dessa långväga från 
stammande sjömansgåvor, som icke så sällan kommit till våra kyrkor (fig. 121). Det 
består av cederträ med inläggningar av pärlemor, elfenben och ebenholts och är troligen 
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Fig. 120. Nättraby kyrka. Krucifix från 1700-talets början. 
Fotu S. Wahlgren 1938. S. 139. 

Kruzifix vom An[ang des 18. Jh. Nä ttraby church. Crnci fi x, early 
in der K irche von Nättraby. 18th cent. 

utfört i Jerusalem. Det skänktes 1744 av kapten Carl Raab, som 1728 mottagit det i 
Palestina såsom gåva av den grekiske patriarken i Konstantinopel, stadd på pilgrimsresa. 

De under den senaste tiden anskaffade altarkrucifixen härstamma oftast från Ober
ammerga u i Sydtyskland och äro alster av en där bedriven massproduktion. Dock 
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Fig. 121. Karlskrona, Amiralitetskyrkan. Krucifix av cederträ med inläggningar, Jerusalems-arbete. 
Gåva 1728 av patriarken av Konstantinopel till kapten Carl Raab, 1744 skänkt till kyrkan. Foto Atelje 

Olsson, Karlskrona 1948. S. 140. 
Kruzifix ans Zedernholz mit eingelegter Arbeit in der Karlskrona , the Admiralty Church. Crucifix of inlaid 
Admiralitätskirche in Karlskrona. Jerusalemer Arbeit. cederwood, Jerusalem work. Presented 1728 by the 
Geschenk des Patriarchen von Konstantinopel an Patriarch of Constantinople to Captain Carl Raab, 
Kapitän Carl Raab, der es 1744 der Kirche stiftete. and presenled to the church in 1744. 

förekomma stundom moderna krucifix av svenska konstnärer. Bland dem kan nämnas 
ett sådant i Saxemara kyrka (1952), utfört av konstnären W. GrESEKE, Ronneby, som 
även i övrigt har berikat traktens kyrkor med sina skulpturer. 

PREDIK Under den danska tiden hade behovet av nya predikstolar icke blivit helt tillfreds
STOLAR 

ställt. De predikstolar, som tillkomma närmast efter reformationen, voro i regel små 
och oansenliga, vilket gjorde, att man trots svåra ekonomiska förhållanden redan under 
1600-talets andra hälft i en rad kyrkor anskaffade nya predikstolar. Några av dem äro 
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= 


Fig. 122. Edestads kyrka. Predikstol frän 1660-talet. Foto S. Hallgren 1960. S. 145. 

Kanzel ans den 1660er Jahren in der Kirche von Edestad. Edestad church. Pulpit, the 1660s. 
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Fig. 123. Fridlevstads kyrka. Predikstol från 1692. 

Foto S. Wahlgren 1950. S. 146. 


Kanzel von 1692 in der Kir- Fridlevstad church. Pulpit, 

che vou Fridlevstad. 1692. 



145 KONSTHISTORISK ÖVERSIKT 

Fig. 124. Fridlevstads kyrka. Detalj av predikstolen fig. 123. 
Foto S. Wahlgren 1950. 

Relief von der Kanzel Abb. 123 in Fridlevstad church. Detail of pulpit 
Fridlevstad. fig. 123. 

mästerligt snidade, såsom predikstolarna i Edestad, Hjortsberga, Fridlevstad och 
Nättraby, vilka även ur stilistisk synpunkt bilda en grupp för sig. Predikstolen i E de
stad (fig. 122) betecknas 1665 som ny och torde således ha tillkommit ganska snart 
efter regimskiftet. Den visar en egendomlig blandning av gammalt och nytt: relieferna 
på korgens fält anknyta delvis till stilen under 1600-talets förra hälft (t. ex. predik
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Fig. 125. Karlskrona, Fredrikskyrkan. Timglas från 1700-talet. 
s. 148. 

Stundenglas des 18. Jh. in d er Karlskrona. Fredrik's church. 
Fredriksskirche in Karlskrona. Hour-Glass, 18th cent . 

stolen i Ramdala, s. 78), Kristusfiguren som korgens bärare och Yttersta domen i fri
skulptur på ljudtaket äro ur ikonografisk synpunkt unika inslag i Sveriges predikstols
bestånd. Figurernas utformning är manieristisk och pekar liksom korgrelieferna hän på 
äldre förebilder . Men evangelistfigurerna i friskulptur på korgen vittna däremot om 
kontakt med högbarocken. Även i övrigt har renässansens strama möbelstil givit vika 
för en skulptural volymkänsla och dynamik. Liknande kvaliteter karakterisera predik
stolen i Hjortsberga, tillkommen 1684 och av WILLIAM ANDERSON tillskriven den 
ovan omtalade Karlshamnsmästaren Å1rn TRUEDSSON. Typen lever i rikare utform
ning vidare i predikstolarna i Fridlevstad (1692, fig. 123- 124) och Nättraby (1693, 
med användande av några äldre figurer på ljudtaket), vilka emellertid icke kunna till
skrivas Åke Truedsson, som slutade sin levnadsbana 1687 (jfr hans gravsten i Karlshamns 
kyrka, IV, 249). Det är dock sannolikt, att samtliga omtalade predikstolar äro arbeten 
från en och samma verkstad, till vilken eventuellt även Åke Truedsson und er en viss 
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Fig. 126. Nättraby kyrka. Detalj av orgelläktaren från 1680-talet. Foto S. Hallgren 1960. 
s. 150. 

Teil von der Brustung der Orgelempore aus Nättraby church.l Detail of organ gallery, 
den 1680er Jahren in der Kirche von Nättraby. the 1680s. 

tid kan ha varit knuten. Detta uppsving av träsnidarekonsten i Blekinge kan mycket 
väl sammanhänga med skeppsvarven i Karlskrona och Karlshamn, där en rik träsnidar
verksamhet utvecklades i samband med fartygsbyggandet. 

Fragmenten av en predikstol från Sturkö gamla kyrka (1694) ha vridna kolonner 
på korgens hörn; på ljudtaket har varit målat Karl XI:s namnchiffer, något som var 
vanligt under denna tid för att påminna om församlin'gens samhörighet med den svenska 
kronan. En predikstol i Elleholm från 1713 har en stram hållning med evangelist
figurer i arkadfält, hörnkolonnetter och akantusdekor (II, 122). Liksom altaruppsatsen 
i samma kyrka visar även predikstolen ett visst samband med den karolinska senba
rocken i förenklad form. 

Den gustavianska tiden har icke lämnat några nämnvärda prov på predikstolar. 
Först under empiretiden märks en viss aktivitet, varvid altarpredikstolen intro
duceras såsom ny typ. Sådana utfördes i Augerum (fig. 106), Jämshög och Jämjö. 
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Någon större spridning fick typen emellertid icke: i Jämshögs kyrka flyttades predik
stolen av liturgiska skäl bort från altaret omkr. 1836, således redan några få år efter 
dess tillkomst 1834, i Jämjö rönte predikstolen ett liknande öde 1926. 

I samband med rationalismen och med nya stilströmningar i konsten försvann skulp
turrikedomen även från predikstolarna. I de flesta fall bibehölls dock den traditionella 
formen med polygonal korg, underrede, trappa och ljudtak; i den knappa skulpturala 
utsmyckningen dominerar den från rationalismen ärvda abstrakta symboliken med 
kors, ankare, hjärta, strålande kalk m. m. såsom vanligaste motiv. Bland de stramt 
klassicistiska predikstolarna kan nämnas predikstolen i Karlskrona Trefaldighets
kyrka (III, 105), uppsatt 1814 enligt J. TöRNSTRÖMs ritningar. I den med sparsamma 
symboler smyckade gruppen kunna predikstolarna i Amiralitetskyrkan (1800-talets 
början), i Gammalstorp (1825, med användande av äldre delar) och i Karlshamn (1835) 
nämnas. Typen bibehölls med vissa ändringar även senare (Fredrikskyrkans predikstol i 
Karlskrona av Hawerman, uppsatt 1854, ändrad 1915) och övertogs även av eklekticis
mens kyrkor. Först under den allra senaste tiden har man åter tagit upp den figur
prydda predikstolen (i Kallinge kyrka, av skulptören A. WALLENBERG). 

TIMGLAs I ett nära samband med predikstolen står timglaset. Detta har genomgått ganska 
små ändringar i samband med stilutvecklingen. Dess utseende är ju också i hög grad 
beroende av själva funktionen; glasen i ställ av trä eller plåt behålla sin gamla form 
under 1600- och 1700-talen. Under 1700-talets slutskede försvinna i regel timglasen 
för att ersättas av golvur (se nedan) såsom tidmätare även för predikanten. Bland 
Blekinges timglasbestånd kan nämnas ett i Sölvesborg, tillverkat efter 1650 av Iacobus 
Hartman i Leipzig. Under högbarockens tid blev det omtyckt att förbinda timglaset 
med förgänglighetens symboler, vilket har fått ett drastiskt uttryck i Fredrikskyrkan 
i Karlskrona, där timglaset bäres av en putto med lie, stående på en dödskalle (fig. 
125), och i Karlshamn, krönt av dödskalle och benknotor (IV, 223). 

BÄNKAR De bänkinredningar, som ha tillkommit efter 1658, äro i allmänhet av enklare slag 
än bänkarna från den danska tiden. En viss ekonomisk nivellering under tiden efter 
regimskiftet har tydligen bidragit därtill. Det göres inte längre några herrskapsbänkar 
så prydliga som i Kristianopel (fig. 62). Av prästbänkar är en bevarad i Nättraby kyrka, 
utförd 1677 i vacker möbelstil (1, 204). 

Församlingsrummets bänkinredning utföres under en längre tid i slutna kvarter 
med enkla, rektangulära fyllningar på gavlar och dörrar. Slutna bänkar dominera 
helt under 1700-talet och övertogas sedan av klassicismen. Men under senempiren börjar 
man här och var att bryta mot denna tradition. Sålunda bygges Mörrums kyrka under 
1840-talet med öppen bänkinredning, vilken emellertid ej allt för mycket skiljer 
sig från de slutna bänkkvarteren - endast dörrarna ha utelämnats och gavlarna ha 
blivit försedda med enkla krönpartier. 

Annorlunda blev det under den eklekticistiska perioden. Nu strävade man efter en 
viss genomgående stilenhet, som skulle tillämpas även på samtliga inredningsföremåL 



149 KONSTHISTORISK ÖVERSIKT 

Fig. 127. Karlshamns kyrka. Orgel och orgelläktare från 1700-talets början, kasserade vid re
staureringen 1879- 81. Foto Falk, Karlshamn, omkr. 1870. S. 150. 

Orgel und Orgelempore vom Anfang d es 18. Jh. Karlshamn church. Orga n and organ gallery, be-
in d er Kirche zu Karlshamn, beseitigt bei der ginning of 18th cent., discarded in restorations of 

Restaurierung 1879- 81. 1879- 81. 
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Bänkarna gjordes öppna, gavlarna fingo antingen nyromansk (Bräkne-Hoby) eller ny
gotisk form (Rödeby, Hasslö, Aspö). Under 1800-talets slutskede och 1900-talets bör
jan ändrades ofta de gamla slutna bänkarna till öppna (Amiralitetskyrkan). Bänkarna 
i de under 1930-talet nybyggda kyrkorna i Ronneby landsförsamling äro öppna. 

Fr. o. m. 1600-talets sista fjärdedel blir det allt vanligare att förse kyrkorna med 
läktare i långhusets västra del - främst för att vinna ökat åhörarutrymme, först 
senare för att få plats för orgelverket. A v dessa tidiga läktare kan nämnas en i N ä t t r aby 
(fig. 126), uppförd 1686 och försedd med en vacker bröstning med vridna kolonnetter, möj
ligen ett verk av Åke Truedsson. Läktaren i Ramdala härrör också från 1600-talets slut
skede men har senare blivit vidgad. I korskyrkorna blevo läktarna ofta intimt samman
komponerade med innerarkitekturen, vilket bäst kommer till synes i Amiralitetskyrkan 
i dess ursprungliga form med dubbla läktarvåningar i tre korsarmar (fig. 94). Samma 
tendens yttrar sig även i Karlshamn, där av de ursprungliga läktarna endast den 
södra och norra finnas kvar. Västläktaren sammastädes från 1700-talets första fjärdedel 
var tidigare utstyrd med sniderier av Karlshamnsbildhuggaren CASPAR ELLENBURG 
och bildade med orgelfasaden en konstrik enhet (se nedan). Detsamma gäller läktaren 
i Karlskrona Fredrikskyrka (1764). En med arkitekturen sammankomponerad läktare 
från klassicismens tidevarv finns i Backaryd, från eklekticismens period kunna nämnas 
karakteristiska läktare i Hällaryds och Bräkne-Hoby kyrkor, båda av Helgo Zettervall. 

Läktarnas huvuduppgift var ju, såsom ovan sagts, främst att bereda plats för kyrko
besökare, vilkas antal växte i proportion med befolkningens ökning under 1700- och 1800
talen. Men snart nog blev det allt vanligare att man på den västra läktaren uppställde 
ett orgelverk.1 Ända till1600-talets slut funnas orglar endast i mycket få kyrkor, mest 
små s. k. positiv. Av arkivaliska uppgifter framgår att man t. ex. i Karlshamns 
gamla kyrka omkr. 1690 uppställde ett positiv på en läktare. Den senare uppförda 
kyrkan i samma stad fick 1710 en stor orgel av den framstående orgelbyggaren NlKLAS 
CAHMAN, med en praktfull fasad, utstyrd med skulpturer av den ovannämnde Caspar 
Ellenburg (fig. 127). Orgelverket bestod av 24 stämmor och tvenne klaver fördelade på 
manualverk (10 stämmor), ryggpositiv (6 stämmor) och pedal (8 stämmor). Av dessa 
delar var huvudverket placerat i fonden - mot V väggen - och hade ljudande pip
fasad av Principal 8 fot. Ryggpositivet fanns framme på läktarbröstningens mitt, med 
ljudande fasad av Principal 4 fot, pedalen i tvenne flygeltorn med ljudande Principal
pipor 8 fot i vartdera tornpartiet. På ryggpositivets fasad hängde en s. k. cymbelstjärna 
med klingande klockor, en mera sällsynt barockdetalj. - Denna enastående orgel, 
som hade sin närmaste motsvarighet i Lövsta brukskapell i Uppland, vräktes ut under 
en restaurering 1879- 81 (se ovan), varvid dess ornament spredos kring åt olika håll. 
Detta betydde en verkligt svår förlust för den kyrkliga konsten i Blekinge. - Trefaldig
hetskyrkan i Karlskrona fick sin första orgel 1740, byggd 1737 av Richter i Stralsund. I 

1 Orgelbeskrivningen kompletterad av fil. dr BERTIL WEsTER. 
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Fig. 128. Karlskrona, Fredrikskyrkan. Orgelfasad och läktare från 1764. Sid. 152. 
Orgelprospekt und Orgelempore von 1764 in der Karlskrona, Fredrik's church. Organ front and 

Fredrikskirche in Karlskrona. gallery. 1764. 
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övrigt utövades den tidiga orgelbyggnadskonsten under 1700-talet av provinsiella orgel
byggare, mest utlärda snickare, som tillägnat sig kunskaper i orgelbyggeri. Sålunda 
nämnes i Jämshög 1767 en >>mekanikus>> Swen Ahlgren, som där byggde en numera 
försvunnen orgeJl. Anders Malmlöf, som lärt orgelbyggeri i Köpenhamn, byggde ett verk 
i Asarum 1771. I de flesta fallen dröjde det dock ganska länge, innan kyrkan fick orgel. 
Klockaren hade själv i uppgift att >>mässa>> från klockarbänkar i koret, varom uppgifter 
finnas från olika kyrkor. 

Den nationella svenska orgelbyggnadskonsten nådde Blekinge först efter 1700-talets 
mitt med LARs WAHLBERGs berömda orgelbygge i Fredrikskyrkan, Karlskrona, till 
kommet 1764. Orgelfasaden är ett mästerstycke i sitt slag, ritad av Wahlberg, med skulp
terad utsmyckning av amiralitetsbildhuggaren NIKLAs EKECRANTZ (fig. 128). Orgel
verket ombyggdes helt 1905. Fasaden i rik och fantasifull rokoko förblev orörd och ingår 
som ett viktigt led i kyrkans innerarkitektur. Den har sina motsvarigheter i Stock
holms storkyrka och Maria Magdalena kyrka. - Bland klassicistiska orgelfasader kan 
nämnas Trefaldighetskyrkans orgelfasad i Karlskrona, ritad 1828 av C. G. Blom-Carls
son, med orgelverk av Per Zacharias Strand (ombyggt 1934). 

I vissa landskyrkor övergick det provinsiella orgelbyggeriet vid 1800-talets mitt till 
ett mera avancerat bygdeorgelbyggeri. A. Jönsson (Hjortsberga) och A. Åberg voro de 
mest kända orgelbyggarnamnen. Den förstnämnde byggde 1841 orgeln i Ronneby kyrka 
med dess nuvarande vackra fasad av Blom-Carlsson, likaså fingo kyrkorna i Tving 
(1842), Fridlevstad {1852), Augerum, Hjortsberga och Ramdala (1860), Jämshög (den 
andra orgeln 1865) och Edestad (1873) orgelverk av honom. Till denna grupp hör även 
Lösens orgel 1862 med sin vackra fasad, ritad av J. Hawerman. Bland senare tillkomna 
verk kunna nämnas orglarna i Bräkne-Hoby (1872), Eringsboda (1874) och Asarums 
andra verk, 1887 av orgelbyggaren C. A. Johansson i Brearyd. Amiralitetskyrkan i 
Karlskrona fick sin första orgel, en fransk kabinettsorgel, så sent som 1857. Den nuva
rande tillkom 1883, byggd av Salomon Molander i Göteborg. Fasaden av Carl Möller 
1882 återgår på klassicistiska förebilder från 1800-talets mitt, som länge spelat en norm
givande roll inom orgelarkitekturen. 

Även den moderna orgelrörelsen har satt sina spår i Blekinges kyrkor. Den Mårtens
sonska orgelbyggerifirman i Lund står därvid främst med de nya orglarna i Fridlevstad, 
Jämjö och Ronneby; även Sölvesborgs kyrkas nya orgel inom en dekorativ fasad i 
pseudorenässans kan nämnas. I samma riktning arbetar Oscar Sundströms orgelbyggeri 
i Uppsala (Kristianopels ombyggda verk och det nya ryggpositivet till Listerby kyrkas 
orgel). Den nya tendensen kännetecknar även Edestads nya orgelverk av Troels Krohn 

Detta orgelverk bestod av 15 stämmor fördelade p å två manualer och pedal; tre bälgar. Fa
saden (med ljudande pipor) hade ett rektangulärt mittfält, flankerat av två toureller. Orgelns 
byggmästare SwEN AHLGREN hade studerat i Växjö och Uppsala. Sedan han •af grund upbygdt 
GevärsFactoriet i Runneby, resolverade han sig att bygga denna [Jämshögs) Orgel, som han skänkte 
till denna Kyrka åhr 1767 med willkor att därwid få förtjän a sitt bröd i sin Iifstid såsom Organist» 
(HULPHERS). 

1 
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Fig. 129. K arlskrona, Fredrikskyrkan. Nummertavla från 1700-talets 
förra hälft. S. 155. 

Nummemtafel a us der 1. H. des 18. K a rlskrona, Fredrik's church. I-Iymn-
Jh. in der Fredrikskirche in Karls- board, first half of 18th cent . 

krona. 
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Köpenhamn och Fredrikskyrkans nyförvärvade kororgel av Walcker i Ludwigsburg. 
- Vad fasadarkitekturens utveckling beträffar, så representera orglarna i de nyupp
förda kyrkorna i Ronneby landsförsamling den moderna riktningen med synligt pipverk, 
utan skenfasad. 

Barockens dekorationsglädje tog sig ofta uttryck även på nummertavlorna, vilka 
växa i proportion med församlingarnas ökning och kyrkorummens vidgning. Någon 

NUMMER

TAVLOR 
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Fig. 130. 	Fridlevstads kyrka. Dopställ av Åke Truedsson 
från 1682. Foto S. Hallgren 1960. S. 158. 

Taufe von Åke Truedsson von Fridlevstad church. Font by 
1682 in der Kirche von Frid- Åke Truedsson, 1682. 

levstad. 

specifik form uppstår emellertid icke, utan nummertavlorna äro på grund av sin funk
tion i regel formade som rektangulära tavlor, vilkas ramverk i de flesta fall direkt påminner 
om spegelramar. Från akantusperioden finns en vacker tavla i Asarums kyrka (1600
talets slut). Akantusdekoren kombinerad med bandverk lever kvar ända till 1700-talets 
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Fig. 131. Nättraby kyrka. Dopställ av Christian de Gelliers 
1692. Foto S. Hallgren 1960. S. 158. 

Taufe von Christian de Gelliers Nättraby church. Font by Chri
1692 in der Kirche von Nättra- stian de Gelliers, 1692. 

by. 

mitt. Vackra exempel finnas i Fredrikskyrkan i Karlskrona (fig. 129) och i Torhamn 
(1751). Under 1700-talets andra hälft blir dekoren återhållsammare och under 1800
talets förra hälft ha nummertavlor fått sin standardiserade utsmyckning med lyra, 
palmkvistar och änglahuvud som mest omtyckt motiv. Några nummertavlor i Karls
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Fig. 132. Karlshamns kyrka. Dopfunt av mässing, skänkt 
1717. Foto Atelje Olsson, Karlskrona 1948. S. 159. 

Taufe aus Messing in der Kir Karlshamn church. Brass font, 
che zu Karlshamn, gestiftet presented 1717. 

1717. 
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Fig. 133. Augerums kyrka. Dopskål av koppar, 1600-talets senare hälft. Foto S. Hallgren 1960. S. 160. 
Kupferne Taufschale aus der 2. H. des 17. Jh. in der Angerum church. Copper font, latter half of 17th cent. 

Kirche von Augerum. 

Fig. 134. Karlskrona, Trefaldighetskyrkan. Dopskål av förgyllt silver, utförd 1746- 47 av S. Novosadi 

d. y., Karlskrona. Foto 1944. S. 160. 


Taufschale ans vergoldetem Silber von S. Novosadi Karlskrona. Holy Trinity church. Silver-gilt christening 

d. J. 1746- 47, in der Dreifaltigkeitskirche in Karlskro bowl, made 1746--47 by S. Novosadi the Younger of 


na. Karlskrona. 
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DOPFUNTAR 

hamns kyrka 1840 av spegelfabrikören Pe
ter Lindh i Karlskrona illustrera denna ut
veckling (IV, 230). 

Dopfuntens utveckling efter 1658 sker 
i direkt anslutning till den föregående pe
rioden. Tillverkas funten av sten, bibe
hålles den traditionella kalkliknande for
men ända till 1600-talets slut. På grund av 
ovan omtalade skäl (s. 82) göres dock 
cupp an mindre och foten högre. Så är fallet 
med en funt från 1685 av rödaktig kalk
sten i Karlskronas Trefaldighetskyrka, sä
kerligen tillverkad på Öland (III, 110). 

När det gäller dopställ av snidat trä, 
har man ofta att göra med arbeten av sam
me mästare som tillverkade predikstolar. 
Sålunda har den ovan (s. 134 o. 146) om
nämnde snickaren Åke Truedsson 1682 till 
Fridlevstads kyrka utfört ett åttkantigt 
dopställ (fig. 130), stående på en baluster
formad fot med skulpterade änglabarn som 
karyatider under hörnen. Kompositionen 
ansluter sig i modifierad form till de pre
dikstolsformade dopställen från 1600-talets 
förra hälft. Det sagda gäller även baldaki
nen. Ett dopställ med konsolartat svängda 
hermer i N ä t t r a b y kyrka anskaffades 1692 

Fig. 135. Karlshamns kyrka. Kalk av silver, ut  från målaren CHRISTIAN DE GELLIERS (fig.
förd av Hans Olofsson Sturk, skänkt till kyrkan 

1690. Foto Atelje Olsson, Karlskrona 1948. 131). Stilen antyder, att snidaren har haft 
s. 160. kontakt med galjonsbildhuggarna antingen 

Silberner Kelch von Hans Karlshamn church. Silver 

Olofsson Sturk in der Kir chalice, made by Hans i Karlskrona eller i Karlshamn. 

che zu Karlshamn, gestif- Olofsson Sturk, presented 

tet 1690. to the church in 1690. Fr. o. m. 1600-talets slutskede blir det allt 
vanligare att en skulpterad figur bär 

dopstället. Det äldsta exemplet finns i Elleholms kyrka, med Johannes döparen 
som gosse bärande dopstället på sitt huvud. Funten är i enlighet med äldre tradi
tioner försedd med en rikt utformad baldakin. Dessa försvinna i regel vid 1700-talets 
början. Kvar står en änglafigur med dopfat, sinsemellan förenade med olika slag av 
akantusdekor. Denna utveckling illustreras av dopställen i Jämjö (1710), Fredrikskyr
kan i Karlskrona (1744) och i Hjortsberga kyrka (1763). I den sistnämnda kyrkan har 
till dopstället hört ännu en änglabild, svävande och upphängd på väggen ovanför dop
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stället. Detta kan emellertid anses som ett 
sista utslag av barockens naiva glädje över 
svävande änglabarn och fladdrande band 
som sedan undantränges under samma år
hundrades andra hälft av rationalismen. 
Klassicismens strama hållning kommer bäst 
till synes i Augerums dopställ, bestående 
enbart av en kannelerad kolonnstump. 

Som ett undantag bland Blekinges dop
redskap från denna period kan anses en 
d o p f u n t av driven och punsad mässing i 
Karlshamns kyrka (fig. 132). Den är ut
formad som ett medeltida ciborium i jätte
format, cuppan och foten äro smyckade 
med drivna, punsade och graverade slingor 
samt frukter. Enligt inskrift skänktes fun
ten 1717. Den har sina närmaste motsva
righeter i Norrköpings Olaikyrka och flera 
andra östgötakyrkor, vilkas funtar äro ut
förda vid Gusums bruk. Funten i Karls- Weinkanne vonH.O.Sturk Karlskrona, the Actmiral
hamn kan vara gjord i Sverige, eller också um 1690 in der Admirali ity Church. Wine-ewer by

tätskirche in Karlskrona. H. O. Sturk, circa 1690. 
i Nederländerna, varifrån typen tydligen 
införts till Sverige av vallonerna. 

Bland de nya dopredskap, som tillkommit under 1900-talet, finner man försök dels 
att på olika sätt bryta sig loss från äldre traditionella former, dels också att i anslutning 
till dessa skapa moderna varianter. Exempel på bådadera finnas i Ronneby landsför
samlings nybyggda kyrkor från 1930-talet. I Amiralitetskyrkan i Karlskrona utgör 
det 1949 av OscAR ANTONSSON utförda dopstället ett exempel på ett radikalt traditions
brott. 

I fråga om dopkärl, som tillhörde dopstället, var man under 1600-talets andra hälft DOPFAT 

ganska konservativ. I regel använde man de dopfat som kyrkan redan tidigare ägt, 
bland dessa flera senmedeltida föremål (s. 88). Sådana ålderdomliga fat och skålar 
kunde skänkas till kyrkan också senare (dopfat i Trefaldighetskyrkan, skänkt 1685, i 
Hällaryd 1675 och i Bräkne-Hoby, skänkt 1681). Till samma grupp hör ett dopfat i 
Sillhövda (skänkt 1768) samt ett dopfat av förgylld koppar i Amiralitetskyrkan från 
tidigt 1600-tal (skänkt i början av 1700-talet). Formen levde f. ö. kvar flera århundra
den efter medeltiden. Som ett sent exempel kan nämnas dopfatet i Torhamn, utfört 
omkr. 1800. 

Vid sidan av dessa traditionsbundna dopfat började man fr. o. m. 1600-talets andra 
hälft allt oftare använda dopskålar. Dessa äro ej sällan av profant ursprung, från 

Fig. 136. Karlskrona, Amiralitetskyrkan. Vin
kanna av H. O. Sturk, omkr. 1690. Foto W. Ander

son 1920. S. 160. 
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början använda som soppskålar, kallskålar eller dyl. och sedan skänkta till kyrkan. 
Tillverkades nya dylika till dopet, följde även dessa sina föregångares traditionella form. 
Som äldst i gruppen kan nämnas en mässingsskål med lock och graverade ornament på 
livet i A ugerums kyrka, tillkommen under 1600-talets andra hälft och tydligen sam
manhörande med kyrkans trädopfunt från 1648 (fig. 133). Oftast voro sådana skålar 
gjorda av tenn (Ronneby) men kunde undantagsvis vara utförda t. o. m. av silver 
(en s. k. kallskål i Amiralitetskyrkan från 1712). 

I samband med det stigande välståndet i städerna börjar man vid 1700-talets mitt 
utforma dopskålen allt rikare och ej sällan av silver. Denna utveckling sker sålunda 
parallellt med att dopstället under rationalismens tid omdanas och förlorar sin dekora
tiva utstyrsel (s. 159), varigenom uppmärksamheten riktas på själva dopskålen. Denna 
får nu ofta en godronnerad cuppa på en rikt profilerad fot, så att formen nästan på
minner om en konfekt- eller fruktskål. Vackra exempel härpå finnas i Trefaldighetskyr
kan i Karlskrona från 1747 (fig. 134), i Karlshamns (1754) och i Mörrums kyrka (1787). 
Typen lever kvar ända till 1800-talets början, då den får en stramare hållning. Från 
tiden omkr. 1830 härröra dopskålar i Gammalstorps och Jämshögs kyrkor, tillverkade 
av den produktive Jakob Liljedahl i Sölvesborg. 

NATTVARDs På nattvardskärlens starkt traditionsbundna formgivning har regimskiftet 1658 
KÄRL icke haft någon synbar inverkan. Utvecklingen efter 1658 anslöt sig i stort sett till den 

föregående periodens. Fr. o. m. 1600-talets slutskede gör sig en viss förkärlek för rikare 
dekorativ utstyrsel gällande. Å kalkarna blir detta synligt främst på noden och cuppan, 
såsom t. ex. å kalkar från Amiralitetskyrkan (1686) och Karlshamns kyrka (1690, 
fig. 135), den senare utförd av kalmarguldsmeden HANs OLoFssoN STURK. Jämfört 
med äldre kalkar är cuppan nu större, och i samband med församlingarnas ökning 
blir det allt vanligare, att öka cuppan allt efter behov och sålunda utbyta en äldre 
cuppa mot en ny större. I överensstämmelse med den allmänna konstutvecklingen få 
också kalkarna under 1800-talets förra hälft en stramare utformning, varom flera 
kalkar av den kända guldsmedsfamiljen LILJEDAHL i Sölvesborg vittna (kalkar i Gam
malstorp, cuppa 1819, och Jämshög 1821). 

Vad materialet beträffar, så har man hela tiden hållit fast vid det urgamla kravet, 
att samtliga nattvardskärl böra vara utförda av ädelt material. Förgyllt silver är det 
vanligaste, dock förekommer fr. o. m. 1800-talet även nysilver. Endast i ett enda fall 
förekommer tenn som material (en kalk i Torhamns kyrka, inköpt 1754). 

Vinkannorna äro till övervägande del päronformade, med lock, snås och grepe. 
Formen kan givetvis variera och får ibland särskilt vackra proportioner, såsom t. ex. i 
en med gravering ornerad kanna i Amiralitetskyrkan från 1690, tillverkad av den ovan 
omtalade Hans Olofsson Sturk (fig. 136). Alla tre Karlskronakyrkorna ha stora upp
sättningar av vinkannor från senbarockens tid. Päronformen bibehölls även under 
1800-talet och senare. Den visar emellertid inga variationer och stelnar så småningom. 
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Fig. 137. Karlshamns ky rka . Oblatask av drivet silver från omkr. 1700. 
Foto N. Lagergren 1958. S. 162. 

Oblatendose a ns getrieb enem Silber um 1700 
in der Kirche v on K a rlsha mn. 

Karlsha mnchurch . \Va fer-box of chased silver , 
circa 1700. 
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Fig. 138. Ronneby kyrka. Brudkrona av silver från 1600-talet, 1706 omgjord. Foto SHM 1949. 
Silberne Brautkrone aus dem 17. Jh., verändert 1706, Ronneby church. Bridal crown, silver, 17th cent. but 

in der Kirche zu Ronneby. reconstructed in 1706. 

A v äldre dekorationsmotiv lever kvar Guds lamm på locket. Andra allegoriska motiv, 
donatorsvapen o. dyl. ingraveras på kannans liv. 

Oblataskarna äro mestadels runda eller ovala, i enstaka fall skrinformade. En ym
nig dekor i form av blommor och akantus i drivet arbete täcker i regel sidorna och 
locket, som dessutom ofta bära inskrifter om donatorer. Bland dylika oblatdosor kunna 
som typexempel nämnas en i Ronneby (1674) och en i Karlshamn (omkr. 1700, fig. 137). 
Ett fyrkantigt oblatskrin, undantagsvis av driven mässing, från 1700-talets mitt i 
Asarum är donerat av mässingsslagaren Andreas Berggren i Karlshamn. Den släta, 
strama stilen vinner mark även bland oblataskarna under 1700-talets andra hälft. 
Ett vackert exempel med ett graverat krucifix på locket finns i Amiralitetskyrkan (1786). 
Ett typiskt prov på något, som man skulle vilja kalla biedermeierstil, är en oblatask i 
Mörrum (1835) med godronnerad nederdel. 

Bland de guldsmeder, som tillverkat nattvardskärl för de blekingska kyrkorna, 
dominera mästare från Karlskrona: G. O. Smidt (mästare 1706-28), P. Björckman 
(mästare 1718- 53), P. Ohlijn (mästare 1777-1801), S. Novosadi d. ä. (mästare 1697
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Fig. 139. Karlskrona, Amiralitetskyrkan. Ljuskrona skänkt 
1689. Foto 1958. S. 165. 

Kronleuchter, gestiftet 1689, in Karlskrona, theAdmiralty church. 
der Admiralitätskirche in Karls- Chandelier, presented 1689. 

krona . 

1704) och d. y. (mästare 1724-73) m. fl.; från Karlshamn: guldsmedsfamiljen Meyer 
(1714-90), N. Juhlin (mästare fr. o. m. 1826), H. G. Tillström (mästare 1844- 49); och 
från Sölvesborg: W. H::effner (mästare 1753-86), familjen Liljedahl (1792- 1850), 
men även mästare från Ronneby förekomma (Oluf Guldsmed). Av guldsmeder från 
andra landskap har Hans Olofsson Sturk (mästare 1664- 1705) i Kalmar blivit ganska 
ofta anlitad. Även av en stockholms-guldsmed som Johan Niitzel (mästare 1676
1715) finnas verk bevarade, nämligen kalkar i Fredrikskyrkan (1683) och Amiralitets
kyrkan (1686) i Karlskrona. 

Av det bevarade beståndet och arkivaliska uppgifter att döma tycks brudkronan BRUDKRoNoR 

ha haft en stor spridning i Blekinge fr. o. m. 1700-talets förra hälft. Redan från 1600
talets slutskede finnes i Ronneby kyrka en stor brudkrona (omgjord 1706) med rik 
metalldekor och prydnadsstenar, ett vackert typexempel (fig. 138). Liknande massiva 
kronor finnas i Jämjö, Fridlevstad och Rödeby från 1700-talets förra hälft, alla till
verkade av Karlskronamästaren S. NovosADI d. y. Dessa kronor visa i sin konstruktion 



BLEKINGE164 

Fig. 140. Ronneby kyrka. Ljusplåt av driven 
mässing, skänkt 1766. Foto N. Lagergren 1958. 

s. 166. 
Bll\ker aus getriebenem Ronneby church. 
Messing, gestiftet 1766, Sconce, chased brass, 
in · der Kirche zu Ron- presented 1766. 

neby. 

påtagliga likheter med de lösa silverkronor, som under medeltiden krönte Jungfru Marias 
huvud på många skulpturer i kyrkorna och vilka även kunde användas av brudar vid 
vigseln. Ännu under 1800-talet bibehölls den gamla modellen oförändrad, t. ex. av en 
krona från 1833 i Tvings kyrka och en i Jämshög från 1840. I de brudkronor som an
skaffats under vårt århundrade, har man övergått till mindre och lättare modeller (två 
sådana finnas i Amiralitetskyrkan från l 939 och l 955). 

LJusREDsKAP Ljuskronorna växa i mått och antal, den yppiga barockandan undantränger 
äldre återhållsamma former, kombinationer uppträda i kaleidoskopisk växling. Den 
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Fig. 141. Karlskrona, Trefaldighetskyrkan. Detalj av mässhake av grön stormönstrad sammet, prydd 
med kartuscher av blått ripssiden med inskrifter broderade i läggsöm med silvertråd. Numera i BM. 

Foto SHM 1960. S. 168. 
Einzelheit von einem Messgewand ans grilnem gross Karlskrona, Holy Trinity church. Detail of chasuble 
gemustertem Samt, verziert mit K artuschen ans of green, large-patterned samite, adorned with ear
bianem Seidenrips, aus der Dreifaltigkeitskirche in touches of blue rep silk with embroidered inscrip-

Karlskrona, nun in Blekinge Museum. tions. Now in Blekinge Museum. 

inhemska krontillverkningen med Skultuna bruk i spetsen spelar fr. o. m. 1600-talets 
andra hälft en allt större roll. Flera praktexempel från denna utveckling finnas i Karls
krona och Karlshamns kyrkor (fig. 139), men även i landskyrkorna (Rödeby, 1742). 
Gemensamt för alla dessa kronor är en yppig barockstil med fantastiska armlinjer, 
reflexornament samt krönfigurer, ofta hämtade ur antikens gudavärld. Men vid sidan 
av denna lyxbetonade utveckling lever dock, om också sparsammare använd, även 
den gamla, strama typen kvar (Rödeby, 1711), under 1700-talets senare hälft represen
terad av de ljusredskap, som tillverkades av gelbgjutaren Israel Zerl i Karlskrona 
(Backaryd, 1757) och M. G. Hellström i Karlshamn (Gammalstorp, 1796). Från samma 
tid finnas också exempel på en folklig krontillverkning i trä (Kristianopel, Sturkö, 
Eringsboda). Den klassicistiska perioden bidrager med ljuskronor av mässing och 
glas, s. k. salongskronor (Edestad, Eringsboda, Förkärla, Hjortsberga, Nättraby, 
Torhamn, Öljehult, samtliga från 1800-talets början). - I mässingskronor från 

12- 005811 
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Fig. 142. Sölvesborgs kyrka. K alkduk gjord av en märkduk, broderad med silke och ullgarn. Troligen 
engelskt arbete från 1600-talets slut, initialerna och årtalet 1795 senare tillagda. Foto SHM 1960. S. 169. 
Kelchtuch aus Mustertuch b estickt mit Seide und Sölvesborg church. Chalice cloth, with silk and wool 
Wollgarn, wahrscheinlich englische Arbeit vom Ende embroidery. Probably English work, end of 17th cent., 
des 17. Jh., die Initialen und die Jahreszahl 1795 with later addition of initials and the year 1795. 

später hinzugefiigt, in der Kirche zu Sölvesborg. 

denna period anknyter man åter till den äldre litet stramare typen, som sedan lever 
kvar ända till våra dagar. 

Samma tendenser som med avseende på ljuskronorna komma även till uttryck hos 
andra ljusredska p. L j u sarmar ochl jusplåtar förekomma under här ifrågavarande pe
riod ganska talrikt i de stora stadskyrkorna och hava ofta en ganska rik dekor(fig.140). De 
sistnämnda tillverkas i regel av driven mässing och de profana bildframställningarna 
på deras reflexplåtar vittna om, att de ofta från början ha använts i de burgnare hem
men, varifrån de senare skänkts till respektive kyrkor. Även förljusstakar är mässing 
det vanligaste materialet, men i enstaka fall förekommer stakar av tenn och silver 
(Karlshamn, 1711). - Liksom under den danska tiden tillkomma ljusredskapen ofta 
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Fig. 143. Karlskrona, Fredrikskyrkan. Detalj av kalkduk från 1728 av ursprungligen karminröd, 
nu bleknad taft, medbroderier i guld, silver och mångfärgat silke. Numera i BM. Foto SHM 1960. S. 171. 
Einzelheit von dem Kelchtuch von 1728 aus ursprung- Karlskrona, Fredrik's church. Detail of chalice cloth, 
!ich karminrotem, nun verblichenem Taft mit Sticke- 1728, originally earmine but now faded tafleta, with 
reien in Gold, Silber und hunter Seide, aus der Fred- embroidery in gold, silver and multi-coloured silk. 
rikskireile in Karlskrona, nun in Blekinge Museum. Now in Blekinge Museum. 

som donationer, varvid bland givarna ej sällan uppträda även enkelt folk. Ljusredskap 
av mässing var numera icke längre ett privilegium för adliga och köpmän. Bland land
skapets egna tillverkare figurera Israel och Daniel Zerl i Karlskrona (den senare med 
ett par ljusstakar i Jämshög 1777), samt Andreas Berggren och N. G. Hellström i Karls
hamn (den förre ett par ljusstakar 1761, den senare en kandelaber 1796, båda i Hällaryd). 

Den från medeltiden ärvda dekorativa kyrkliga textilkonsten levde i förändrad TEXTILIER 

och förenklad form vidare under 1600-talets andra hälft.l Många av dessa textilier hava 
givetvis förbrukats eller på annat sätt förkommit. Men ännu finns dock ett mindre 
antal bevarade i Blekinges kyrkor. 

1 Textilbeskrivningen författad av fil. lic. ANNE-MARIE FRANZEN. 
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Fig. 144. K arlskrona, Fredrikskyrkan. Kalkduk av vit atlas med broderi i mångfärgat silke och 
metalltråd, svenskt arbete från 1700-talets förra hälft. Numera i BM. Foto SHM 1960. S. 171. 
Kelchtuch ans weil3em Atlas mit Stickerei in hunter Karlskrona, Fredrik's church. Chalice cloth of
Seide und Metallfäden, schwedische Arbeit vom white satin, with embroidery in multi-coloured
Anfang des 18. Jh., ans der Fredriksskireile in silk and nietal thread; Swedish work, first half

Karlskrona, nun in Blekinge Museum. of 18th cent. Now in Blekinge Museum. 

Den på s. 92 omnämnda vackra mässhaken från Y s a n e kyrka är till sin typ präglad 
av stilen från 1600-talets förra hälft (fig. 73- 74), men torde ha skänkts till kyrkan så 
sent som på 1660-talet, då den upptages såsom ny i INV. 1665. -År 1693 skänktes till 
Trefaldighetskyrkan i Karlskrona en mässhake av mönstrad sammet med stora 
akantusrankar i svart mot grön atlasbotten, numera ganska försliten och nu förvarad i 
BM (III, 121). Den är prydd med sköldliknande kartuscher av blått ripssiden med in
skrifter broderade i läggsöm med silvertråd: ARVED NILSON 1693 resp. BRITTA MICHELs
DOTTER 1693 (fig. 141). En något enklare stil representeras av en mässhake av slät röd 
sammet med applicerade krucifix och donatorsvapen från 1673 i Ronneby kyrka 
(IV, 88 f). Denna typ kan förekomma ända till 1700-talets mitt, såsom framgår av t. ex. 
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Fig. 145. Karlskrona, Fredrikskyrkan. Detalj av en kalkduk av samma material och utförande 
som kalkduken fig. 144, med vilken den måste ha utgjort ett par. Numera i BM. 

.Foto SHM 1960. S. 173. 
Einzelheit von einem Kelchtuch von derselben Karlskrona, Fredrik's church. Detail of a chalice 
Art wie das auf Abb. 144, mit dem es wohl ein cloth, materials and workmanship identical with 

Paar gebildet hat. Nun in Blekinge Museum. that of fig. 144; hence the two must have consti
tuted a pair. Now in Blekinge Museum. 

en mässhake från Åryds kyrka 1756 (II, 47), men under rationalismens period genomgår 
dekoren en stor förenkling. Mässhakar liksom även antependier få ett ganska standardi
serat utseende, dekorerade med enbart symboler såsom kors, Jehovahsol, kalk m. m. i 
guld på röd, resp. i silver på svart botten. Hållningen blir ännu mera schablonmässig 
under 1800-talets början och denna stillever kvar ända till 1900-talets början. 

Kalkdukarna bryta i viss mån av mot denna utveckling. Bland dem äro flertalet 
sydda och broderade av givarinnorna, vilket gör, att i dekoren finnes kvar en friare 
linje ända in på 1800-talet. Sölvesborgs kyrka äger en intressant kalkduk, förfärdigad 
av märkduk, broderad med silke och ullgarn i flera färger med varierande stygn (fig. 
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Fig. 146. Karlskrona, Fredrikskyrkan. Kalkduk från 1790 av vit taft med 
broderi i flerfärgat silke, guld- och silvertråd samt paljetter. Numera i BM. 

Foto SHM 1960. S. 173. 
Kelchtuch von 1790 aus weissem Taft mit Karlskrona, Fredrik's church. Chalice 
Stickerei in hunter Seide, Gold- und Sil cloth, 1790 of white taf!eta, with em· 
berfäden sowie Metall-applikationen, aus broidery in, multi-coloured silk, gold and 
der Fredrikskirche in Karlskrona, nun in silver thread and spangles. Now in Blek· 

Blekinge Museum. inge Museum. 

142). I mitten en figurframställning - Rebecka vid brunnen- i petits points. Troligen 
ett engelskt arbete från 1600-talets slut. Senare har den försetts med initialer C J Z/ 
I F v Z, årtalet 1795 samt ett foder av blommönstrat gastyg från 1700-talets mitt. På 
andra kalkdukar förekomma vid sidan av broderade blommor symboliska figurfram
ställningar, förknippade med inskrifter i form av bibelspråk m. m. Om denna kombina
tion av hemflit och fromhet vittna bl. a. kalkdukar i Ronneby (1727; IV, 87), Karls
hamn (1803; IV, 248 f), Hjortsberg a (1779; I, 270) och Gammalstorp (1790; II, 138). 

Från Karlskronas kyrkor finnas en rad synnerligen vackra och intressanta kalkdu
kar bevarade, numera deponerade i BM, vilka alla ha förfärdigats under loppet av 1700
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Fig. 147. Karlskrona, Fredrikskyrkan. Kalkduk utförd av liknande material och 
i samma teknik som kalkduken fig. 146 med vilken den bildat ett par. Numera i 

BM. Foto SHM 1960. S. 174. 
Kelchtuch von derselben Art wie das auf Karlskrona, Fredrik' s church. Chalice cloth, 
Abb. 146, mit dem ·es wohl ein Paar gebildet materials and technique identical with that 
hat, aus der Fredrikskireile in Karlskrona. of fig. 146; hence the two must have consti· 

Nun in Blekinge Museum. tuteda pair. Now in Blekinge Museum. 

talet. Fredrikskyrkan därstädes har ägt rikaste beståndet. Äldsta i gruppen är en 
kalkduk av ursprungligen karminröd, nu bleknad taft, med broderier i guld, silver och 
mångfärgat silke. På mitten av dukens ena sida bildar en sirlig bladranka en kartusch
formad inramning till inskriften ANNO 1728 (fig. 143). På de övriga sidorna meddelas 
bl. a. givarinnans namn: GRETHA KLUNDER. -En kalkduk av vit atlas är utsmyckad 
med broderi i mångfärgat silke och metalltråd (fig. 144). Längs kanterna kraftiga rankar 
med stora blommor i lysande rött och blått, gult, rosa och vitt. På mitten ett av pietistisk 
känsla färgat motiv: på en klippa reser sig ett kors och livets träd, ur klippan vid korsets 
fot springer fram blod, som uppsamlas i en kalk nedanför. Runt om följande inskrift: 
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Fig. 148. Karlskrona, Fredrikskyrkan. Detalj av kalkduken fig. 147 visande kantbård med Lagens 
tavlor flankerade av ormar som bita i kunskapens frukt. Foto SHM 1960. 

Eh1zelhcit vom K clchtuch Abb. 147 mit Darstellung Karlskrona, Fredrik's church. Detail of chalice cloth 
der Gesetzestafcln zwischcn Schlangen, welche in fig. 147. U has a border showing the Tablcls of the 
die Friich te der Erkenntnls beiOen, in der gestickten Law flanked by snakes bi ting the Fruit of Know-

Borte. ledge. 

Fig. 149. Karlskrona, Fredrikskyrkan. Detalj av kalkduken fig. 147 visande kantbård med Jona och 
valfisken. Foto SHM 1960. 

Einzelheit vom Kelchtuch Abb. 147 mit Darstellung Karlskrona, Fredrik's church. Detall of chalice cloth 
von Jonas und dem W alfisch. fig. 147, showing border with Jonah and the Whale. 
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Fig. 150. Karlskrona, möjligen från Trefaldighetskyrkan? Kalkduk av röd silkes
sammet med dekor i guldbroderi. Svenskt arbete från 1700-talets slut. Numera i 

BM. Foto SHM 1960. S. 174. 
Kelchtuch aus rotem Seidendamast mit gold Karlskrona, Holy Trinity church. Chalice 
gesticktem Dekor, schwedische Arbeit vom cloth of red silk samite with gold-em
Ende des 18. Jh., aus der Dreifaltigkeitskir broidered decorations. Swedish work, end of 
che in Karlskrona, mm in Blekinge Museum. 18th cent. Now in Blekinge Museum. 

GIFVER INNERLIG SÖTMA AF EVIGA NÅDEKLIPPAN. I kanten gul silkesspets. Svenskt arbete 
från 1700-talets förra hälft. - En annan kalkduk av samma material och med liknande 
mönster som den föregåendes visar likaledes i mitten ett pietistiskt symbolspråk (fig. 
145): det i törnrosor vilande hjärtat övergjutes genom Jesu namn med strålar och manna 
från himlen, Såsom texten också uttrycker det: MITT HIERTA FAST BLAND TÖRNE MÄTTAS 

DOCK AF HIMMELSKT MANNA. Torde ha utgjort ett par med föregående kalkduk. - Vi
dare har samma kyrka ägt en kalkduk av vit taft, broderad med flerfärgat silke, guld
och silvertråd samt paljetter (fig. 146). I mitten Guds lamm med korsfana, runt omkring 
en törneslinga och ett band, sammankomponerade med sädesax och druvklasar vid 
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Fig. 151. Ronneby kyrka. Gravsten över A. Bladh 
m. fl. 1705. Foto A. Edle 1935. S. 176. 

Grabplatte von 1705 in Ronneby church. Grave
der Kirche zu Ronneby. stone, 1705. 

hörnen. Broderiet, som är utfört huvudsakligen i schattersöm med tunna, svarta kon
turer, ger ett lavyrartat intryck, vilket ytterligare förstärkes av att vissa detaljer äro 
målade. Skickligt och elegant utfört arbete med inskrift E H A 1790. - En annan kalkduk 
är utförd i liknande material och teknik som föregående, med vilken den bildat ett par 
(fig. 147). Medan broderiet på den förra uppvisar för 1700-talets slut allmänna motiv, 
har denna ett ovanligt och rikt bildförråd i nyantik stil, för vilket vignetter i andakts
böcker torde ha legat som grund. I mittfältet avtecknar sig mot en blå himmel en urna, 
från vilken uppstiger rökelse. Urnan är prydd med målade, bruna figurer och står på 
ett altare smyckat med gumsehuvud och lagerfestoner. På kantbården Guds öga, Lagens 
tavlor flankerade av ormar, bitande i kunskapens frukt (fig. 148), den helige andes duva 
samt J ona, som kastas upp ur valfiskens buk på en strand, där kurbitserna äro avbildade 
(fig. 149). Duken är försedd med initialer F C A samt årtalet 1790. - En kalkduk av 
varmröd silkessammet med guldbroderad dekor härstammar möjligen från Trefaldig
hetskyrkan, numera i BM (fig. 150). I mitten kalk med oblat, vid kanten vackert ut
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Fig. 152. Fridlevstads kyrka. Epitafium över kyrkoherde Andreas Bager, t 1691. 

Foto S. Hallgren 1960. S. 180. 


Epitaph von 1691 in der Kirche von Fridlev- Fridlevstad church. Memorial tablet, 1691. 

stad. 
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förd bård med olika sorters guldtråd, lan, frise, paljetter m. m. i klassicistisk stil. Svenskt 
arbete från 1700-talets slut. 

En liknande personlig inlevelse parad med ett djupt inträngande i den äldre kyrkliga 
textilkonsten både i fråga om teknik, formvärld och liturgisk tradition blev den fasta 
grundvalen för den förnyelse av den kyrkliga textilkonsten i Sverige, som tog sin början 
under vårt århundrade och som där haft en rik utveckling. Ett grunddrag i denna är en 
stark strävan efter goda material, äkta färger och förnämligt handarbete. Mönster
och kompositionsideer hava givetvis varit växlande och stadda i utveckling i skilda 
riktningar. I antependier och mässhakar har det schablonmässiga fått vika för en 
småningom allt friare dekorationsstil, i vars bildinnehåll och formgivning det individu
ella inslaget har fått en ganska fritt spelrum. För mässhakarna har t. ex. den vida 
medeltida modellen ofta återupptagits. 

Även i Blekinge har intresset för denna nya kyrkliga textilkonst spritt sig och tex
tilbeståndet har under de senaste decennierna i nästan alla blekingska kyrkor visat en 
betydande ökning, särskilt i de stora stadskyrkorna. Vid sidan av de bekanta textil
ateljeerna ha även lokala krafter medverkat. Bland de textilkonstnärinnor, som med
verkat till detta i Blekinge, kunna nämnas MARIA WmnE, SoFIA Wm:EN, MÄRTHA 
GAHN och ELisABETH SönERBERG-WEIXLGÄRTNER, vilka arbetat inom ateljeerna Hand
arbetets vänner, Licium och Libraria. 

GRAvsTENAR Huvudbeståndet av Blekinges gravstenar härrör från tiden mellan 1600-talets 
andra hälft och 1800-talets början. Den från medeltiden ärvda seden, att ha sin grav
plats under kyrkans golv, lever kvar ända till 1800-talets förra hälft. Det var främst 
församlingens administrativt och ekonomiskt framstående medlemmar, adliga och präs
ter, som hade tillfälle att skaffa sig vilorum under kyrkgolvet i form av gravkammare. 
Dessa markerades då i kyrkgolvet med gravstenar. 

Gravstenarnas utformning under här ifrågavarande period anknyter direkt till ut
vecklingen under den föregående perioden. I regel försågs stenens mittfält med vapen, 
bomärke eller enbart med uppgifter om den döde, ofta omramade med en lagerkrans. 
I hörnen rundlar med symboliska framställningar, utmed kanterna bibelspråk åsyf
tande uppståndelsen och ett evigt liv. Vackra exempel på sådana gravhällar finnas 
framför allt i Amiralitetskyrkan samt i kyrkorna i Karlshamn, Ronneby och Sölves
borg. I enstaka fall förekommer även figurkompositioner på stenen (gravsten över 
handelsmannen A. Bladh i Ronneby från 1705, fig. 151). Under 1700-talets mitt och 
andra hälft förses stenen enbart med inskrift, som ofta kan bli mycket lång. De flesta 
gravstenar i Blekinge äro utförda av lokala stenhuggare och visa knappast någon direkt 
påverkan av den allmänna gravstenskonsten under den svenska barockens tidsålder. 

EPITAFIER Den med arkitektonisk uppställning utformade epitafietypen från den danska re
nässanstiden förekommer även efter Roskildefreden. Emellertid uttränges broskverks
dekoren successivt av akantus, och kompositionen blir stramare i enlighet med den karo
linska barocken. Ett tidigt exempel därpå är det nyligen återuppsatta epitafiet över 
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Fig. 153. Karlshamns kyrka. Epitafium över borgmästaren 
Christopher Schröder (t 1699) av hans son hovbildhug
gare Caspar Schröder. Foto N . Lagergren 1958. S. 180. 
Epitaph des Biirgermeisters Karlshamn church. Memorial 
Christopher Schröder (t 1699) tablet of burgomaster Christ
von seinem Sohn Hofbild- opher Schröder (d. 1699), by 
hauer Gaspar Schröder, in der his son, court woodcarver 

Kirche zu Karlshamn. Gaspar Schröder. 
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F ig. 154. Karlsh amns kyrka. Detalj av epita fiet fig. 153. Foto Foto-Ser vice, 
Karlsha mn 1959. 

E inzelheit vom E pitaph Abb. 153, K arl s
hainn. 

K a rlshamn church. Deta il of tablet fig. 
153. 
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Fig. 155. Karlsha mns kyrka. Övre delen av epitafiet fig. 153 
med porträttmedaljong av borgmästaren Schröder. Foto 

Foto-Service K arlsh amn 1959. 
Oberteil vom Epitaph Abb. 153, 

Karlshamn. 
Karlshamn clmrch. Top sec
tion of tablet fig. 153, with 
portrait medallion of burgo-

master Schröder. 
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Fig. 156. Karlskrona, Amiralitetskyrkan. Epitafium över skeppsbyggmästaren Gilbert 
Sheldon, t 1794. Foto MVK 1958. 

Epitaph des Schiffbauers Gilbert Sheldon (t 1794), Karlskrona, the Admiralty Churcy. Memorial 
in der Admiralitätskirche in Karlskrona. tablet of master shipbuilder Gilbert Sheldon, 

d. 1794. 

amiralitetssuperintendenten Knut Choraelius (t 1690) i Amiralitetskyrkan i Karls
krona (III, 205). I kyrkoherde Andreas Bagers (t 1691) epitafium i Fridlevstads kyrka 
dominerar ännu broskverket, kombinerat med fruktgirlander (fig. 152). En rikare utform
ning av samma typ representeras av epitafiet över handelsmannen Peter Carlsson Gran 
och hans hustru Anna Lawesdotter Skoug (t 1726) i Ronneby kyrka (IV, 114). 

En helt ny typ av gravmonument införes i Blekinge genom epitafiet över borg
mästaren Christopher Schröder (t 1699) i Karlshamns kyrka (fig. 153- 155), utfört 
omkr. 1702 av dennes son, den kände bildhuggaren CASPAR ScHRÖDER. Med sina vackert 
skurna skulpturer och med sin välbalanserade komposition ansluter sig Schröder-epita
fiet till en stor grupp av barock funeralplastik i Mellansverige, som arbetat med ro
merska, franska och nederländska skulpturer som inspirerande förebilder. 

Jämsides med de rikt utstyrda epitafierna, som framför allt återfinnas i de stora 
stadskyrkorna, förekommer en enklare typ, bestående endast av en målning med 
inskrift. Bland sådana kunna nämnas ett epitafium över kyrkoherde Findorphius 
(t 1703) i Ronneby samt en åminnelsetavla i Kristianopel från 1750-talet. Ett exempel 
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Fig. 157. Ronneby kyrka. Begravningsvapen för Arnold 
du Rees, t 1668. Foto N. Lagergren 1958. S. 182. 

Totenwappen von 1668 in der Ronneby church. Funeral 
Kirche zu Ronneby. batchment for Arnold du 

Rees, d. 1668. 

på senbarockens inskriftsglädje och meddelsamhet finns i Ramdala kyrka, uppsatt 
över amiralitetssuperintendenten J. Petersson (t 1717). Det består endast av en oval 
tavla med en lång inskrift på 28 rader (l, 81). Den gustavianska stilen har lämnat ett 
vackert och typiskt prov i Amiralitetskyrkan, nämligen ett strängt klassicistiskt epita
fium över skeppsbyggmästaren Gilbert Sheldon ~t 1794) med medaljongporträtt av den 
föga kände bildhuggaren S. HoFFMElSTER från Karlshamn (fig. 156). Utvecklingen 
under 1800-talets början illustreras av ett epitafium över Hinrich Gustaf Ulfenklou 
(t 1812) i Ronneby kyrka, bestående av ett målat vapen ovanför en inskriftsplatta, 
det hela i form av en inramad tavla. 

De stora snidade epitafiernas tid var nu definitivt förbi. I de nyuppförda kyrkorna 
med deras vita väggar och stora fönsteröppningar passade icke längre barockens form
och färgglädje. Som en sista kvarleva av epitafiekonsten kunna anses de minnes
plåtar av tenn, som ibland upphängdes antingen på kyrkorummets eller vapenhusets 
väggar. Exempel därpå finnas i Ronneby och i flera landskyrkor (Nättraby). 

Ett alldeles nytt bidrag till den dekorativa sepulkralkonsten fingo Blekinges kyrkor BEGRAV

NINGsVAPENunder den svenska stormaktstiden genom de adliga begravningsvapen, vilkas utfö
rande och uppsättande i kyrkor utgör en specifikt svensk sed. Ett av de tidigaste 

13-005811 
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MIN NE S

TAVLOR 

PORTRÄTT 

exemplen härpå är ett begravningsvapen över borgmästaren Arnold du Rees (t 1668) 
i Ronneby kyrka (fig. 157). Vapnet hör till en tidig typ utan skulptural utsmyckning, 
enbart utfört i målning på en utsågad träpannå. Men snart nog börjar man även i 
Blekinge utföra dylika minnesmärken i träsnideri med hjälmtäcket utformat som mer 
eller mindre rik akantus. Ett tidigt exempel härpå är ett begravningsvapen över kommen
danten Anders Granatio (t 1673) i Kristianapels kyrka (I, 38). En rik flora av deko
rativt utförda begravningsvapen växer sedan fram fr. o. m. 1680-talet. Varierade och 
vackra exempel härpå finnas i riklig mängd i Amiralitetskyrkan (fig. 158) men undantags
vis även i landskyrkorna (vapnet över kapten Jonas Dufva Anckarklo, t 1689, i Nättraby 
kyrka). Under 1700-talets senare hälft reduceras i regel den rika akantusdekoren (vapnen 
i Förkärla från 1765 och 1786), tills begravningsvapnen mot århundradets slut helt 
försvinna och ersättas med epitafier. 

I begravningsceremonierna för adliga personer kunde också ingå begravnings
f a n o r, som upphängdes i kyrkan, i synnerhet om särskilda gravkor funnas. A v dylika 
fanor finnas dock inga i behåll i Blekinge. Även seden att upphänga en död krigares 
värj a invid hans begravningsvapen torde ibland ha tillämpats i blekingska kyrkor. 
Av sådana värjor kunna nämnas några i Ronneby, Sölvesborg, Kristianopel och Ysane. 

stundom uppsattes minnestavlor i kyrkorna för att hugfästa viktigare händelser i 
kyrkans, stadens eller landets liv. De utstyrdes ofta med vackert skurna ramverk. 
Två praktexempel härpå finnas i Amiralitetskyrkan i Karlskrona, avsedda för tvenne 
av AMBnosrus HEDENGRANs kopparstuckna åminnelsetavlor från 1700-talets början 
och sannolikt skurna av flottans galjonsbildhuggare (III, 181). De blevo senare använda 
som ramar till nummertavlor. - En minnestavla över konung Adolf Fredriks kröning 
1751, som skänktes till Fredrikskyrkan i Karlskrona, har ett rikt snidat överstycke 
och påminner direkt om de ovan behandlade epitafietavlorna. - En minnestavla över 
Trefaldighetskyrkans byggnadshistoria (III, 127), uppsatt i samma kyrka, har fått en 
ståtlig ram, krönt av en modell av kyrkan (1789). Som en kontrast till denna kan anses 
en liten minnestavla i Jämjö, över kyrkobyggnaden därstädes 1837. Under Gustaf III:s 
och Karl XIIJ:s regeringar utsändes i direkt politiskt propagandasyfte till samtliga 
landets kyrkor de vackert tryckta texterna till några av dessa konungar hållna 
viktiga politiska tal till rikets ständer. Dessa tryckta tal voro avsedda att uppsättas i 
alla svenska kyrkor, ofta i enkla men stilfulla ramar med vederbörande konungs namn
chiffer som överstycke. Dessa k unga tal uppsattes givetvis även i Blekinges kyrkor 
och finnas ännu kvar i många av dessa. Stundom ha ramarna fått annan användning. 
Sålunda användes numera en dylik ram med Karl XIII:s monogram som nummertavla 
i Karlshamns kyrka (IV, 230). 

Slutligen kan bland de under nyare tid tillkomna minnestavlorna nämnas en sådan i 
Amiralitetskyrkan över stupade i beredskapstjänst 1914- 18 och 1939-45, uppsatt 
1954 med en i ek skuren allegorisk figur av teckningsläraren B. O. Angelin. 

Stormaktstidens intresse för människoskildring kommer till synes även i Blekinges 
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r 

F ig. 158 . Karlskrona, Am iralitetsky rkan. Begravningsvapen för överkommissarien 
S. Grijpenclou, t 1689. Foto S. Wahlgren 1950. 

Totenwappen von 1689 in der Admiralitäts
kirchc von Karlskrona. 

13*-0058 11 

K arlskrona, the Admiralty Church. Funeral 
hatchment, 1689 . 
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kyrkor. Fr. o. m. 1600-talets andra hälft målas allt flera prästporträtt, avsedda att 
upphängas på kyrkans eller sakristians väggar. 

Äldst i raden är ett porträtt i Backaryd (fig. 159) av biskop KNUT HAHN (1633- 87), 
som, jämte sin hustru, målats under 1670-talet. Biskopen är framställd i prästdräkt, 
med vänster hand på bröstet och bibeln i höger hand. Denna typ blir normgivande 
under hela 1700-talets förra hälft, såsom porträtten av Casparus Hammerus och Henric 
Serlerberg i Karlshamn och Nicolaus Petri Wankif i Augerum visa. Dessa porträtt 
äro hantverksmässiga arbeten, tydligen utförda av kringvandrande konstnärer, liksom 
fallet var under 1600-talets förra hälft. Detsamma gäller porträttkonsten i de bleking
ska kyrkorna under 1700-talets mitt och senare hälft, varom en hel del dukar i Karls
hamn och Jämshög vittna. 

Förutom prästporträtt förekomma undantagsvis i kyrkorna även porträtt av andra 
personer. Sålunda finnas i Nättraby kyrka porträtt från 1700-talet av Adolf Fredrik 
och Lovisa Ulrika, båda i kröningsdräkt, i samtida snidade ramverk. Även några karak
teristiska bondeporträtt böra nämnas. I Ramdala ett porträtt av bondeståndets talman 
Olof Håkansson i Lösen, målat av L. PASCH d.y. 1769 (1, 82); i Jämshögs kyrka en 
bild av ett bondepar, enligt traditionen Lars från Holje och hans hustru Margareta, 
båda i karakteristiska dräkter (II, 97).- Porträttmedaljonger i gips utförda av 
SERGEL finnas i Ronneby (Gustav III) och i Ramdala (landshövdingen frih. Anders af 
Håkansson, t 1813). En likartad porträttmedaljong (skeppsbyggmästaren Gilbert 
Sheldon, t 1794) av Samuel Hoffmeister har redan nämnts i samband med ett epita
fium i Amiralitetskyrkan (s. 181). 

För insamlande av kollekter i kyrkan användes i Blekinge under 1600-talets andra 
hälft och 1700-talets början med förkärlek s. k. kollekttavlor, av vilka finnas vackra 
prov från Edestad (1667), Fridlevstad (1682), Rödeby (1682), Ronneby (1600-talet, 
fig. 160) och Hjortsberga (1728) kyrkor. Formen har gamla anor och är i Blekinge tidigast 
representerad i Sölvesborg (1610). Dylika kollekttavlor synas i Sverige förekomma en
bart i de forna danska provinserna. Vid sidan av kollekttavlor användes även i Blekinge 
under senare tid håvar (den äldsta bevarade från 1757) och kollekttallrikar. Av de 
sistnämnda finnas flera exemplar bevarade i Karlshamns kyrka, skänkta 1827. - Fat
tigbössor äro i allmänhet enkla i utformning. Som ett undantag framträder den väl
kände >>Gubben Rosenbom>> från 1700-talets slutskede vid Amiralitetskyrkan i Karlskrona 
(fig. 161). 

Bland bibelupplagorna dominerar Karl XII:s bibel från 1703, ofta i vackert 
originalband med beslag och pressningar. Ett särskilt rikt ornerat skinnband med knäp
pen och hörnbeslag av silver har en bibel, som 1717 skänktes till Amiralitetskyrkan i 
Karlskrona (III, 221). I Trefaldighetskyrkan förvaras en i Stralsund år 1797 tryckt 
psalmbok i skinnband med pressning och guldsnitt, använd av den blivande drott 
ning Fredrika Dorotea Vilhelmina, då hon vid ankomsten till Sverige bevistade guds
tj ärrsten i kyrkan den 31/1 O 1797. 
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Fig. 159. Backaryds kyrka. Porträtt av biskopen Knut Hahn, 
t 1687. Foto S. Hallgren 1960. 

Bildnis des Bischofs Knut H ahn Backaryd church. Portra it of 
(t 1687) in der Kirche von Bac- bishop Knut Halm, d. 1687. 

karyd. 

Musiken i kyrkorna kunde, enligt vad arkivaliska uppgifter meddela, vid högtid- MusrKrNSTRu

liga tillfällen göras särskilt festlig genom att orgeln kompletterades med tillhjälp av MENT 

andra instrument, företrädesvis med pukor och trumpeter. A v sådana finnas bevarade 
två pukor i Karlshamns kyrka från 1752 (IV, 271). En basun i samma kyrka härrör 
från 1798. 

Av äldre möbler kunna nämnas ett par vackra länstolar från 1600-talets slutskede MÖBLER 

i Ramdala kyrka, använda som brudstolar; dylika finnas även i Asarum, Bräkne-Hoby, 
Jämjö och Jämshög m. fl. Bland sakristiornas inredningar intager den i H j ortsberga 
en särställning med sina gråmålade, vackra möbler anskaffade 1772 (1, 255). Tillsammans 
med sakristians fasta inredning med kakelugn och väggfasta bänkar bilda dessa möbler 
ett vackert exempel på en kultiverad miljö under gustaviansk tid (fig. 102). 
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Fig. 160. Ronneby kyrka. Kollekttavlor från 1600-talet , numera i BM. Foto A. Edle 1935. S. 184. 
KollektenbreUer des 17. J h . au s der Kirche zu Ronneby church. Offertory trays with pictoria l mo-

Ronneby, nun in Blekinge Museum. tifs, now in Blekinge Museum. 

Kyrkornas förvaringskistor, som i de flesta fall numera förvaras i sakristiorna, äro 
mestadels anskaffade under 1700- och 1800-talen och följa i sin enkla form äldre förebil
der. En särställning intager en kraftig kista av järn i Fredrikskyrkan, Karlskrona, försedd 
med Karl XII:s lejonburna namnchiffer, rika dekorationer på alla sidor och ett konstrikt 
lås (III, 58). 

voTivsKEPP Det är mycket naturligt, att i ett kustlandskap som Blekinge de flesta kyrkor ha haft 
votivskepp. Av dessa äro de äldsta arkivaliskt kända numera försvunna, men bland 
votivskepp, tillkomna under 1700- 1 900-talen, kunna här särskilt nämnas sådana i 
Backaryd (1748), Förkärla, Hällaryd, Jämshög (1700-tal). Även från 1900-talet finnas 
skepp i Saxemara (l 943) och i Amiralitetskyrkan, där en l 915 tillverkad modell av den 
1846 förlista fregatten Carlskrona är upphängd. Den kan dock ej betraktas såsom ett 
votivskepp. 

DIVERsE Solvisare ha haft en stor spridning i Blekinge, mest uppsatta på kyrkobyggnadens 
södra vägg eller fritt på kyrkogården. A v bibehållna solvisare härröra de i Ronneby 
och Ramdala från 1700-talet, tillverkade av sandsten, respektive trä. - Torn ur före
komma i allmänhet först senare. De uppsattes i första hand i stadskyrkornas torn 
eller klockstaplar. Sålunda vet man, att Karlshamns äldsta kyrka hade ett urverk 
under 1680-talet, möjligen först uppsatt i en numera försvunnen klockstapel men 
senare flyttat till den nuvarande kyrkan. I Sölvesborg fanns ett urverk redan 1676. 
Till landsbygdens kyrkor kommo tornuren betydligt senare. - Golvur började upp



KONSTHISTORISK ÖVERSIKT 187 

Fig. 161. Karlskrona, Amiralitetskyrkan. >>Gubben Rosen

bom>>, fattigbössa från 1700-talets slut. 


Foto A. Edle 1935. S. 184. 

•> Der Alte Rosenbomo, Armen Karlskrona, the Admiralty 
stock vom Ende des 18. Jh. an Church. "Old Man Rosenbom", 
der Admiralitätskirche in Karls- poor-box, end of 18th cent. 

krona. 

ställas i kyrkorna först omkr. 1800 (Ronneby), därefter spredo sig dessa även tilllands
kyrkorna (Bräkne-Hoby, Edestad, Eringsboda, Listerby, Öljehult m. fl. kyrkor). 

Redan under 1600-talets slutskede började man komplettera det gamla klock- KLocKoR 

beståndet. Som tidigaste exempel kan nämnas lillklockan i Ronneby, gjuten 1667 i 
Liibeck av Mattheus von Dorne, som hade en broder i Karlskrona. Sedan följer storkloc
kan i Edestad (av Bengt Mårtensson 1688) och klockorna i Karlskrona Fredrikskyrka 
(av Michel Bader, Stockholm 1691) och i Amiralitetskyrkan (av Gerhardt Meyer d. ä. 
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Stockholm 1699, 1701). Under 1700-talets förra hälft anlitades främst kloekgjutarna 
Martin Wetterholt:; i Karlskrona (Tving 1709, Nättraby 1713) och Andreas Wetterholtz 
i Malmö (Hällaryd 1724, Asarum 1724, Fridlevstad 1732, Gammalstorp 1744). Under 
århundradets andra hälft försåg Magnus Bergstedt i Karlskrona en hel rad Blekinge
kyrkor med nya klockor (Bräkne-Hoby 1761, Mjällby 1769, Mörrum 1770 m. fl.). Under 
1700-talets slutskede förekomma klockor gj utna av klockgj u taränkan Märta Öfver
ström i Karlskrona (Fredriks- och Trefaldighetskyrkorna 1790). Bland de gjutare som 
anlitades under 1800-talet kunna nämnas Lars Öhman i Karlskrona (Edestad 1813, 
Tving 1814, Mjällby och Jämjö 1815), I. P. Forssberg i Kalmar (Kristianopel 1864) 
och Joh. A. Beckman i Stockholm (Jämjö 1859). De nyaste bidragen ha lämnats av 
M. & O. Ohlsson i Ystad och J oh. A. Beckman & Co, Stockholm. 

Klockornas form har under hela denna tid undergått mycket små förändringar. 
Den å klockorna anbringade gjutna ornamentiken har givetvis i sina detaljer ändrats i 
anslutning till de olika tidsperiodernas stil. Inskrifterna voro under 1600-talet och 
1700-talets början på latin för att senare övergå till svenska. Den karolinska tidens 
latinska inskrifter äro väsentligt märgfullare än sina tämligen standardiserade svenska 
efterföljare. 

Den första elektriska ringningsanordningen i Blekinge härrör från 1915 
(Fredrikskyrkan i Karlskrona). 

KLOCKSTAPLAR 

Flertalet äldre Blekingekyrkor ha haft särskilda klockstaplar av trä. Av dessa 
finnas numera endast åtta kvar, nämligen i Asarum, Backaryd, Edestad, Eringsboda, 
Fridlevstad, Hjortsberga, Nättraby och Sillhövda. Därtill kommer en klockstapel av 
senare härstamning (1912) i Möljeryd samt klocktornen i Karlskrona och Karlshamn. 

Klockstapeln i Edestad är den förnämligaste i Blekinge (fig. 162).1 Den är byggd på 
fyrkantig plan med fem svagt inåtlutande stolpar i varje sida jämte en hjärtstock i 
mitten. Det spånklädda taket utgöres av två korsade sadeltak med hög spira. Stapeln 
har från början varit öppen men inbrädades senare med skiftesverk, något som icke 
förekommer i andra staplar i Sverige men väl på Bornholm. stapelns konstruktion i 
övrigt visar gamla anor, vilket även bestyrkes av en vindskida som avslutas med ett 
drakhuvud i ålderdomlig typ. Emellertid är dateringen av Edestadsstapeln oviss, 
och det är icke uteslutet, att den medeltida formen vid en senare ombyggnad efterbil
dats. Till samma grupp höra staplarna i Asarum, Backaryd och Hjortsberga, om
nämnda 1665, senare delvis ombyggda; dessutom vet man genom arkivaliska uppgifter 
och äldre avbildningar (fig. 12 a), att typen har haft en stor spridning i Blekinge. 

1 B. STOCKHAUS, Klockstaplar, i: Fornvännen 1940, s. 359 f. 
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Fig. 162. Edestads kyrka. Sektion, fasad och plan av klockstapeln, 1:300. Uppmätning av 
N. Grafström 1920. 

Edestad, 	Schnitt, Fassade und Grundriss des Edestad church. Section, facade and plan of 
Glockenturms. belltower. 

U n der 1700-talets första hälft igångsattes större reparationer av åtskilliga klock
staplar, varvid i synnerhet spirorna omskapades i enlighet med barockens stilriktning. 
Så blev fallet i Nättraby, där byggnadsarbeten genomfördes 1722; under samma tid 
eller något senare torde även stapeln i Fridlevstad, ursprungligen en vanlig klock
bockskonstruktion, ha fått sitt nuvarande utseende. Samma modell användes 1768, 
då Sillhövda klockstapel, även den en klockbockskonstruktion, genomgick en om
byggnad, likaså i Eringsboda 1788-89. 

Eljest tycks man icke efter 1700-talets mitt ha uppfört några nya klockstaplar. Detta 
var förorsakat av ett kungligt brev av den 22 / 3 1759, där det anbefalles, att särskilda 
klockstaplar av trä skola undvikas och att i stället klockorna flyttas uti stentorn, 
>>hvilka ej böra vara höga och spitsige, utan med medelmåttige hufwar» - ett förord
nande, som var framvuxet ur propagandan om skydd av skogen i förening med en 
önskan att främja nya estetiska principer; man hoppades därigenom spara trävirke 
som byggnadsmaterial. Denna förordning hade tydligen en stor betydelse vid den fort
satta byggnadsverksamheten, vilket märks särskilt under 1800-talet. De flesta av de 
nybyggda kyrkorna fingo torn i väster, dit klockorna flyttades, en del äldre kyrkor 
försågas under samma period med torn. I klockstapelsbyggandet inträdde en längre 
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paus, som blott undantagsvis avbröts under 1800-talets slutskede, då Kallinge bruks
kapell år 1896 fick en liten klockstapel, som till konstruktionen följde de äldre tradi
tionerna. Klockstapeln i Kallinge finns icke längre kvar, men den fick 1912 en kopia i 
Möljeryd. 

En särskild plats bland Blekinges klockstaplar intager Amiralitets-stapeln i Karls
krona (fig. 163), sedan 1909 använd som klockstapel för Amiralitetskyrkan. Den 
stammar ursprungligen från tiden strax före 1700 då den uppfördes för örlogsvarvets 
räkning. Den är inspirerad av det berömda antika fyrtornet )>Pharos)> vid den egyp
tiska hamnstaden Alexandria, vars utseende man sedan länge känt genom avbild
ningar på antika mynt. Stapeln är byggd av resvirke och fick sin nuvarande form 
före 1780; den har även senare genomgått flera reparationer. 

Ett annat märkligt klocktorn finns i Karlshamn (IV, 191), uppfört enligt THURE 

WENNBERGS ritningar 1791-93, varvid den ursprungligen avsedda huven dock på 
grund av penningbrist ersattes med den nuvarande. Det av sten uppförda tornet är ett 
intressant exempel på de romantiska strävanden, som vid sidan av klassicismen bör
jade göra sig gällande redan under den gustavianska tiden. Det mest kända exemplet 
på denna stilströmning är det Götiska tornet av Louis J ean Desprez i Drottningholms 
slottspark, uppfört 1792-93. 

KYRKOGÅRDAR 

Kyrkogårdarna undergingo icke under tiden närmast efter regimskiftet några 
egentliga förändringar. Man höll sig fast vid den urgamla seden att ha begravnings
platserna söder och öster om kyrkan, vilket sålunda bestämde kyrkogårdarnas ut
sträckning ända till 1800-talet. Först i samband med den stora folkökningen började 
man företaga utvidgningar - en företeelse, som har fortsatt ända till våra dagar. 
Vid de utvidgningar, som genomförts fr. o. m. 1800-talets andra hälft, har man icke 
längre tagit hänsyn till den hävdvunna söder- och österbegravningen. Nya kyrko
gårdar ha anlagts både norr och väster om kyrkan. 

Å stadssamhällenas kyrkogårdar hava av sanitära hänsyn begravningar i stort sett 
upphört under 1800-talets lopp, och nya kyrkogårdar hava anlagts utanför stadsom
rådena i samtliga städer. De gamla kyrkogårdarna ha därefter i flera fall omgestaltats 
till parkområden kring kyrkan. 

Utom de ordinarie kyrkogårdarna vid kyrkorna hava även kyrkogårdar avsedda 
för särskilda begravningar anlagts. Sålunda fanns i Karlshamn en garnisonskyrko
gård vid den gamla skansen på Boön, använd redan under 1600-talets slutskede. Även 
Karlskrona hade en garnisonskyrkogård. I samband med den stora farsoten 1710- 11 
anlades utanför städerna eller ett stycke från kyrkorna särskilda pestkyrkogårdar, 
bland vilka kunna nämnas sådana i Karlskrona, Karlshamn och Bräkne-Hoby.- Även 



KONSTHISTORISK ÖVERSIKT 191 

Fig. 163. K arlskrona, Amiralitetsklockstapeln. Foto S. Hall 

gren 1960. 


Der Admiralitätsglockenturm in Karlskrona, Admiralty clock-

Karlskrona . tower. 

enskilda begravningsplatser förekomma undantagsvis. Bland dessa intager den 
Lindblomska, anlagd 1843 nära Ronneby, den främsta platsen. 

De flesta landskyrkogårdar inhägnas av bogårdsmurar uppförda som kallmur av INHÄGNA

gråsten utan avtäckning. Nuvarande murar ha till övervägande del tillkommit under DER 
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Fig. 164. Nättraby kyrka. Stiglucka från 1600-talet. Foto S. 

Hallgren 1960. 


Nättraby, Kirchhofspforte des Nättraby church. Lychgate, 

17. J h. 17th cent. 

1800-talet, då äldre murar omlades eller helt nedrevos. A v äldre bogårdsmurar finnas 
endast på några få kyrkogårdar delar kvar, såsom i Gammalstorp, Jämshög och Ysane. 
Dessa äro uppförda med murbruk och ha såsom flertalet äldre bogårdsmurar varit 
täckta, mest med spåntak. I ett kungl. cirkulärbrev av den 28 / 8 1764 förbjöds dylik 
täckning av bogårdsmurar, som >>fräta Skog och träwärke>>, och därefter avlägsnades 
dessa efter hand och murarna omlades i kallmur. Stundom ersattes de med tegel- eller 
skiffertak. Exempel härpå finnas i Karlshamn, Sölvesborg, Ronneby, Ysane och Bräkne
Hoby. 

INGÅNGAR En stor del av kyrkogårdarna, i synnerhet på landsbygden, ha från början haft stig
luckor - s. k. luckhus - uppförda av timmer i blockkonstruktion. Av dessa finns 
endast ett enda kvar, i Nättraby (fig. 164). Detta porthus är av enkel beskaffenhet, 
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Fig. 165. Karlshamns kyrka. Kyrkogårdens V ingång, 1741. Foto Atelje 
Olsson, Karlskrona 1948. S. 194. 

Karlshamn, Kirchhofsportal im W von Karlshamn church. Churchyard entrance, 
1741. 1741. 

fyrkantigt, uppfört av ekbjälkar och täckt med ett spånklätt pyramidtak. Byggnads
sättet ansluter sig till den gängse timmerbyggnadskonsten på den blekingska lands
bygden under 1600-talet och senare. 

Nuvarande kyrkogårdsportar härröra mest från 1700- och 1800-talen och bestå i 
regel av murade vitputsade stolpar med smidda eller gjutna grindar av järn. De smidda 
järngrindarna dominera ända till 1800-talets mitt; bland de äldsta och vackraste 
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Fig. 166. Aspö gamla kyrkogård. Gravsten Fig.167. Backaryds kyrkogård.
över >>Mäster Knechtem Kåhre och hans Gravkors av smidesjärn 1707. 
familjemedlemmar, samtliga döda i pesten Ritning av E. stenfors 1915. 

1711. Schmiedeeiser- Backaryd 
Aspö, Grabstein fiir Old churchyard of Aspö: nes Grabkreuz churchyard. 
Pesttote von 1711 auf gravestone of a victim von 1707 auf Wrought-iron 

dem Alten Friedhof. of the plague of 1711. 	 dem Kirchhof cross for a gra
von Backaryd. ve, 1707. 

äro de grindar, som under 1700-talets förra hälft skänktes till Karlshamns kyrkogård 
av köpmännen Christophers (fig. 165). Bland de senaste proven på den hantverksmässiga 
järnsmideskonsten torde kyrkogårdsgrindarna i Kristianopel vara, tillkomna 1873. 
Under tiden därefter börjar gjutjärnet dominera och formerna bli enkla och standardi
serade. Ett rätt vackert exempel på dessa äro de gjutna järngrindarna i Sturkö, in
köpta från Karlskrona, där de först begagnats vid den gamla stadskyrkogården. 

GRAVVÅRDAR Gravvårdarna på kyrkogårdarna avspegla även på sitt sätt den ovan skisserade 
PÅ KYRKO utvecklingen. Ej sällan ha kyrkogårdarnas liggande gravhällar från början legat inneGÅRDAR 

i kyrkagolvet för att senare i samband med kyrkarestaureringar o. dyl. bliva flyttade 
ut på kyrkogården (Ronneby). Den resta gravvården börjar emellertid bli den domine
rande typen under 1700-talets förra hälft, varvid formen gärna efterbildar den antika 
>>stelen». Ett vackert exempel finns på Aspö kyrkogård (fig. 166), rest 1711 över >>Mäster 
Knechtem> Kåhre vid Karlskrona skeppsvarv samt hans familjemedlemmar, samtliga 
döda i pesten. Den steleformade gravvården har sedan nästan oavbrutet levt kvar och 
ingår även i den moderna gravkonsten. 

Den nyantika stilperioden berikar gravvårdsbeståndet med obelisker, avbrutna 
kolonner och tempelgavlar. Av den sistnämnda kategorien bör särsk;lt nämnas det 
monument, som den berömde skeppsbyggmästaren F. H. AF CHAPMAN lät uppföra åt sig 
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Fig. 168. Augerums kyrkogård. Gravmonument över vice amiralen F. H. af Chapman, t 1808, 
samt landshövdingen Anders af Håkansson, t 1813. Teckning av B. Kjellström 1914. 

Grabdenkmäler von 1808 und 1813 a uf dem Friedhof Augerum churchyard. Sepulchral monuments 1808 
von Augerum. and 1813. 

mellan 1793- 99 på sin egendom Skärva i Nättraby socken. Monumentet är samtidigt 
ett utslag av upplysningstidens skepticism: fritänkaren Chapman ville icke vila i hägnet 
av någon av Karlskronas kyrkor. Han fick till sist 1808 sin viloplats på A ugerums 
kyrkogård (fig. 168), där hans gravmonument består av en halvcirkelformad gavel av 
granit, en typ som på samma kyrkogård har sin pendang i ett gravmonument över 
landshövdingen Anders af Håkansson (t 1813). 
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F ig.169. Kyrkhults kyrkogård. Professor Carl E lclhs familjegrav, anlagd 1956, med skulpturer utförd a 
av konstnären själv. Foto Carlsson 1956. 

D enkmäler von 1956 auf dem Familiengrab <les Kyrkhult churchyarcl. Sepulchral monument of Pro-
Bilclhauers Carl E ldh mit Skulpturen von <ler Hand fessor Carl E ldh, with sculptures executed by himself. 

<les Kiinstlers. 

Vid sidan av sten har järnet sedan gammalt varit ett omtyckt material, när det gällt 
gravvårdar på kyrkogårdar. Den folkliga stilen i formgivningen kommer ofta till synes, 
t. ex. i ett kors av smidesjärn från 1707 i Backaryd (fig. 167). Ända till 1800-talets mitt 
kan man följa denna gravprydnad (t. ex. i Ramdala), i undantagsfall t. o. m. ännu 
senare (gravkorsen i Järnshög, tillverkade under 1800-talets andra hälft av en vallon
smed i Sölvesborg). Sedan blev det folkliga järnsmidet utkonkurrerat av gjutjärnsgrav
kors. Genom dessa infördes även på Blekinge kyrkogårdar den internationella pseudogo
tiken. Endast i de enkla träkorsen lever den lokalfärgade traditionen kvar ända in på 
1800-talets andra hälft (Augerum, Lösen, Järnshög, Mörrum, Öljehult). I övrigt präglas 
kyrkogårdarna under 1800-talets andra hälft ofta av naturromantiken. Denna tar sig 
uttryck bl. a. i gravvårdar i form av trästubbar med avhuggna grenar och i friskulpte
rade marmorduvor o. dyl. Under samma tidsskede planteras kyrkogårdarna allt mera 
med lummiga träd och buskar som icke sällan bidraga till att nästan helt bortskymma 
själva kyrkobyggnaderna eller åtminstone förringa dessas arkitektoniska dominans. 
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Århundradets slutskede visar icke litet av gravprydandets industrialisering och en 
allmän smakförvirring på detta område, en företeelse som emellertid senare börjat vika 
för nya strävanden mot en återgång till enklare och gedignare former för gravprydnad 
och gravkonst. En ny gravanläggning av alldeles särskilt slag utgör professor Carl 
Eldhs familjegrav i Kyrkhult, anlagd 1956 (efter hans död 1954) med porträttbyster, 
utförda av konstnären själv (fig. 169). 

Av den svenska stormaktstidens ståtliga gravkorsbyggnader finner man inga GRAvKoR ocH 

exempel i samband med Blekinges kyrkor. I stället finner man här en helt annan form BEGRAv-
NINGsKAPELL 

för ståndsmässiga gravrum åt det ledande samhällsskiktets medlemmar. Under de tre 
stora kyrkorna i Karlskrona inreddes stora källarvåningar med murade grav
kammare, tillgängliga från regelbundna korridorsystem. Där kunde undantagsvis in
rättas större gravvalv. Sålunda bereddes under Trefaldighetskyrkan ett stort gravvalv 
åt den i Blekinges senare historia så betydelsefulle amiralgeneralen HANs WACHTMEISTER 
(t 1714) och hans efterkommande. Och under Amiralitetskyrkans golv inreddes ett 
stort antal gravkammare för örlogsflottans många nyadiade officerare av högre rang. 
Men även för andra betydelsefulla medborgare fanns det plats i dessa gravkryptor. 

Några verkliga gravkor uppfördes således icke under 1600-talets slutskede och de 
små gravkor, som byggdes på de blekingska kyrkogårdarna under 1700-talet, voro av 
enkel beskaffenhet. Som ett exempel kan nämnas det Rayalinska gravkoret från 1700
talets slutskede i Nättraby- en enkel, gulputsad gråstensbyggnad, sedan 1858 använd 
som bårhus. I Fridlevstad finns ett gravkor av reveterat trä, ett liknande har funnits i 
Mörrum. Bland gravkapell från klassicismens tid kan framhållas ett för generalami
ralen greve Johan Puke (t 1816) på egendomen Gjöholm i Listerby socken (1817), ett 
för familjen von Dannfelt i Jämshög (1836) och ett tempelformat gravkapell från 1840
talet på Karlskrona gamla stadskyrkogård. Från eklekticismens dagar härrör ett be
gravningskapell i Sölvesborg, byggt efter Helgo Zettervalls ritningar 1862. 

På den nya kyrkogården i Karlshamn uppfördes 1937- 38 ett krematorium med KREMATo

kolumbarium enligt ritningar av arkitekten Mogens Mogensen (Hälsingborg), utvidgat RIUM 

1952. Byggnadens exteriör är hållen i funktionalistisk stil, väl inkomponerad i naturen. 
Jordfästningsrummet är utformat som ett litet kapell, dekorerat med reliefer och mål
ningar av blekingekonstnären Gunnar Torhamn. 
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