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Förord 


År 1932 publicerade Sveriges Kyrkor sitt första Skåne-häfte, Kävlinge kyrka i 
Harjagers härad (Sk I : 1), författat av dåvarande amanuensen, numera förste anti-
kvarien vid SHM fil dr Monica Ryd beck. Av olika anledningar - främst ekonomiska 
- gavs tyvärr ingen möjlighet att då fortsätta arbetet i detta område. För ett par år 
sedan inleddes emellertid samarbete med intresserade yngre konsthistoriker och 
medeltidsarkeologer i Lund, som gav sig i kast med den fortsatta inventeringen av 
kyrkorna i Harjagers härad under professor Erik Cinthios överinseende. Projektet 
möjliggjordes ekonomiskt genom de anslag vi beviljats för detta ändamål från 
Magnus Bergwalls stiftelse. Med föreliggande beskrivning av kyrkorna i Barsebäck 
och Hofterup, författad av fil lie Rikard Holm berg, respektive fil kand Elisabeth 
Hervius, inleds alltså på nytt publiceringen av kyrkorna i detta härad. Det är vår 
förhoppning att publiceringen nu skall kunna fortskrida i någorlunda jämnt tempo. 

Flera personer och institutioner i Lund är engagerade i arbetet med kyrkorna i 
Harjagers härad och vi framför till dem alla ett varmt tack. Professor Cinthio funge-
rar som handledare och har även granskat manuskripten. För granskning och kom-
plettering av beskrivningarna av kyrksilvret svarar chefen för Kulturen, intendent 
Bengt Bengtsson och för textilierna antikvarie Märta Lindström vid samma institu-
tion. En stor del av fotografierna har tagits av fotografen och konservatorn vid 
Lunds universitets historiska museum Bertil Centerwall. Fil kand Barbro Sundner, 
också knuten till denna institution, har varit behjälplig vid såväl fältarbeten som 
granskning och redigering av materialet. Fil stud Eva Fredrikzon har deltagit i 
utarbetandet av Hofterup kyrkas byggnadshistoria under romansk tid och i be-
skrivningen av dess kalkmålningar. Granskning och komplettering av avsnitten om 
orglar har som vanligt utförts av antikvarien fil dr R Axel Unnerbäck, Raä, avsnitten 
om kyrkklockorna av domkyrkosyssloman Lars M Holmbäck. Effektiv hjälp har 
dessutom lämnats av församlingarnas prästerskap och kyrkovaktmästare. Utgivarna 
riktar till dem alla ett hjärtligt tack. Särskilt vänder vi oss härvid till kyrkorådet i 
Hofterup, som bekostat volymens färgbild . Vi har även att tacksamt redovisa ett 
mindre anslag från Löddeköpinge Sparbank. 

För kontakten mellan den lokala redaktion av Sveriges Kyrkor som vuxit fram i 
Lund och huvudredaktionen i Stockholm har antikvarie Marian Ullen svarat. 

Det samarbete, som inletts, innebär att Skånes rika skatt av kyrkor och kyrklig 
konst kan börja införlivas med Sveriges Kyrkors publicering tidigare och snabbare 
än vad som annars vore möjligt. Utgivarna finner det motiverat att i detta samman-
hang rikta ett tack till professor Cinthio och hans medarbetare för deras skickligt 
och energiskt utförda arbete. Vår tacksamhet gäller också det vetenskapliga utbyte 
och de byggnadsarkeologiska erfarenheter som samarbetet innebär. 

Stockholm i november 1971 

Sten Karling Armin Tuulse Per-Olof Westlund 
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BARSEBÄCKS KYRKA 
Skåne, Malmöhus län, Ha1jagers härad, Lunds stift, Rönneberga 
kontrakt, annex till Löddeköpinge 


Inledning 
Barsebäcks socken ligger vid Öresund, drygt en mil 
söder om Landskrona. I norr gränsar socknen till 
Hofterup, i öster till Västra Karaby och i sydost till 
Löddeköpinge. Dess sydvästra del bildar en halvö 
mellan Lundåkrabukten i norr och Saltviken i söder. 
På halvön är terrängen ganska backig, men i övrigt 
är området plant och låglänt. Gränsområdet mot 
Löddeköpinge upptages av den numera till största 
delen utdikade Barsebäcks mosse, som fordom 
nådde ända fram till kyrkbyn. Marken är till helt 
övervägande del uppodlad. Inom socknen finns ett 
flertal fornlämningar, bl a två gånggrifter i Store-
gård och Gillhög. I och på strandvallen har ett 
stort antal gravar undersökts, särski lt från brons-
åldern, men även från yngsta stenålder och äldsta 
järnålder. Från yngre järnålder härrör endast 
enstaka lösfynd .1 

Socknens namn skrives 1164 till ca 1170 Barsabec 
(DDan 1 R 2: 160 avskrift) , ca 1250 barsaebxk 
(NecrL s 3), 1339 barsebech (DDan 2R 12: 158 
avskrift), 1343 barsx baek (DDan 3R 1: 305), 1346 
barsabxk (DDan 3R 2: 305). »Byn Barsebäck är 
tydligen uppkallad efter den bäck, som rinner förbi 
byn till Saltviken av Öresund. Bäcken har sålunda 
äldst hetat Barsabxk. Förra ledet av detta namn är 
väl genitiv av det forndanska och fornsvenska ordet 
barse, 'skepp', som är inlånat från lågtyskan», 

skriver Jöran Sahlgren. 2 Denna tolkning förutsätter 
således att åtminstone bäckens mynning varit segel-
bar, vi lket med tanke på den kringliggande mossens 
bredd knappast är orimligt, men hittills ej tillfreds-
ställande utrett. Sven Benson , som tar avstånd från 
tanken, framför som en annan möjlighet att 
byn uppkallats efter en av två orter med likartade 
namn i Wagrien resp Kurland, men föredrar med 
viss reservation att tolka förledet som barse/basse, 
dvs galt.3 

Den stora kyrkbyn Barsebäck, som är socknens 
enda egentliga by, ligger centralt inom dess område. 
På den karta, som uppgjordes till det 1832 genom-
förda laga skiftet (LMS), ligger kyrkan i bytomtens 
mitt (fig 27). Det stora flertalet gårdar låg då söder 
och sydost om kyrkan, samlade längs kanten av 
mossen. Väster om kyrkan låg gatukärret och i norr 
ytterligare en koncentration av gårdar på ömse sidor 
om infarten till huvudgården, vars slottsbyggnad ej 
är med på kartan, men ligger ca 600 m norr om kyr-
kan. Merparten av dessa gårdar utflyttades redan i 
samband med laga skiftets genomförande och inom 
den gamla byns område ligger nu en kvartersin-
delad småhusbebyggelse, som huvudsakligen är 
koncentrerad till områdena väster och söder om 
kyrkan. - Beträffande kyrkans egen historia bör 
framhållas , att den sedan 1500-talet varit huvudkyrka 

Fig 26. Kvinnohuvud, detalj av predikstolens korg. Jfr fig 61. Foto 1969. 

Head of a woman, detail from the pulpit. Cf Jig 61 . 
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Fig 27. Barsebäcks kyrkby 1832. I mitten ses kyrkan och prästgå rden. Detalj av kopia av karta 
för laga skifte av C Åhrberg och L B Falkrnan. LMS. 

The vi//age af Barsebäck in 1832. In the midd/e is the church and vicarage. Detail af map by C Åhrberg 
and L B Fa/kman . 

i Barsebäcks och Hofterups pastorat4 (se nedan un
der Hofterup, Inledning). Vid genomförandet av 
pastoratsregleringen år 1962 blev emellertid Barse
bäck annexförsamling till Löddeköpinge. 

Prästgård 

Omedelbart norr om kyrkan ligger ännu präst
gården, om vilken det 1822 säges, att dess »ena länga 
hvilar på sjelfva Kyrkogårdsmuren» (vis prot). 
Denna länga är riven, men i den under 1800-talets 
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slutskede starkt förändrade huvudbyggnaden ingår 
ännu en östlänga i korsvirke (fig 28) från år 1807 
(besiktningsprot, LLA). I denna sitter infogade två 
dörrhammare från äldre byggnader. Över ingången 
på trädgårdssidan läses på den ena (fig 29) FIDEN
TES NESCIT DESERUISSE DEUS ( = Gud kan 
inte överge dem som förtrösta på honom) samt 
därunder ANNO 1730 kring initialerna I:HB, 
som står för Johannes Hofverberg, vi lken var 
pastoratets kyrkoherde 1715- 1763 samt den förste 



Fig 28. Präst
gårdens östra lä nga 
från 1807, sedd från 
norr. Foto 
B Centerwall 1970. 

East wing oj 
vicarage, dating 
from 1807, from N. 

Fig 29. Dörrhammare frå n 1730, 
sekundärt inmurad i den nuva ra nde 
prästgården. Foto B Centerwa ll 1970. 

Door /inte/ dat ing from 1730, 
secondarily built info the prese111 
vicarage . 

medlemmen av den prästslä kt, som sedan i fyra led 
intill år 1883 innehade tjänsten. 5 På den andra 
dörrhammaren , som sitter över en innerdörr i 
entren, står samma initialer samt årtalet 1728. 
Dekoren inskränker sig på båda dörrhamrarna till 
enkelt skurna bladkartuscher kring initialerna. 

Medeltida fiskeläge 

På halvön mellan Lundåkrabukten och Saltviken 
norrut ligger det nutida Barsebäckshamn , som 
ursprungligen varit ett av de minst två fiskelägen, 
som under medeltiden funnits i socknen. Lars 
Gunnar Sjöstedt har påvisat, att det »s0nder Bar
sebecks fischeleye», som enligt en nämndutsaga av 

I NLEDN I NG 

Harjagers härad st ing å r 1532 förklarats »aff arrildtz 
thiid weritt brugt till Lunde seede, medt stranning, 
wrag och ald andenn rettighedt», bör ha omfattat 
den nutida bebyggelsen,6 men dessutom kan ännu 
hyddbottnar skönjas längs kuststräckan mellan 
denna och Tjyvahamnsören. G enom ett kungligt 
domstols utslag av den J 3 juli 1533 för lorade ä rke
biskopsstolen dessa rättigheter till ägaren av Barse
bäcks huvudgård, Peder Lycke,7 vilken därigenom 
kom i besittning av såväl det södra som det norra 
fi skeläget, vilket senare numera är helt försvunnet. 
År 1492 sökte en tidigare ägare till huvudgå rden , 
Jens Brock, förgäves hävda sina rättigheter till 
detta fiskeläge gentemot en av kung Hans utskickad 
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fogde (RepD I: 7212, 7220). Av dessa arkivalier 
framgår dessutom, att det vid sidan av fisket då 
även bedrevs »anden K0bmandskab» i Barsebäck. 
I ett dekret, utfärdat den I 0 februari 1521 av 
Kristian lI, förbjudes emellertid varje slag av 
»k0bmandskaff bedriff» i bl a Barsebäck, som 
förklaras vara en »wlegelig haffn». 8 Längst ut på 
udden söder om Barsebäcks hamn bär namnen 
Tjyvakrogen och Tjyvahamnsören9 vittne om den 
illegala hamnverksamhet, som lång tid därefter 
ännu bedrevs inom socknen. 

Sätesgård 

Barsebäcks huvudgårds ägare sökte således både 
1492 och l 533 utvidga sina rättigheter, sista gången 
med fullständig framgång. I dess nuvarande huvud
byggnad , uppförd 1889, ingår sannolikt rester efter 
en under detta skede uppförd borg.10 Huvudgårdens 
historia torde dock kunna följas tillbaka till 1300-
talet, då följande i bevarade arkivalier omnämnda 
personer: 1346 »Suno Joonson de Barsab::.ek» 
(DDan 3R 2; 305), 1384 »Lodhvicus Andrisz M. de 
Barsaebek» (RepD I: 3454) samt 1395 »Age 
Nilszon de Barsebaek» (RepD 1: 3992) sannolikt 
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Fig 30 a- b. Sigillstamp från slutet av 1400-talet för Barse
bäcks kyrka samt avtryck av stampen. LUHM. Foto B 
Centerwall 1970. 

Seal for Barsebäck Church and an impression oj the seal. 
End oj 15th cen/ury. 

varit dess ägare. Under 15- och 1600-talen synes 
ägarna endast undantagsvis ha residerat i borgen.11 
22/ 12 1649 inköpte emellertid den dåvarande ägaren, 
riksrådet Tage Thott, av konungen patronats
rättigheterna till Barsebäcks kyrka med mellan 
patronus och konsistorium alternerande kallelserätt 
till Barsebäcks och Hofterups pastorat.12 Dessa 
rättigheter har sedan följt godset intill 1922, då de 
upphävdes. År 1743 inköptes gården av sedermera 
fältmarskalken och greven Gustaf David Hamilton13 

vilken 1758 bosatte sig på godset och genomförde 
en omfattande upprustning av dess egendomar, som 
även kom kyrkan till del. 

Lunds domkyrkas prästerskap har av allt att 
döma under medeltiden innehaft flera av socknens 
gårdar, vilket sannolikt har samband med ekono
miska intressen i ortens fiske. Ca 1250 omnämnes 
ett diakonprebende »in barsaebaek» (NecrL s 3). 
En 1283 omnämnd (DDan 2R 3: 73) och 1286 
avliden14 kanik »Nicolaus bassaebaech» torde dock 
kanske snarast ha erhållit sitt tillnamn som följd 
av att han varit född i socknen. För år 1343 kan det 
beläggas, att en annan kanik i Lund , Benechinus, in
köpt en gård i Barsebäck (DDan 3R 1: 305) och 

http:pastorat.12
http:borgen.11
http:AndriszM.de
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1354 har samme kanik, som nu nämnes som kantor, 
köpt ytterligare en (DDan 3R 4: 149). Ännu 1638 
säges domkyrkan och dess kapitel ha innehaft 
»8t Gaarde og l Faeste i Barsebeck By», som Tage 
Thott önskar erhålla i utbyte mot andraegendomar.15 

I sin ansökan säger denne, att »It Gaard ligger til 
Praebenda Sallerup, I Gaard til Praebenda Gisl0f, 

Gaard til Praebenda Brandstedt og l Faeste til 
Mensa Stangby», vilket torde ge en god uppfattning 
om hur många de kyrkliga intressenterna kan ha 
varit. 

Medeltida sigillstamp 
I LUHM förvaras under inv nr 28040 en i Alguts-
rums socken på Öland före 1819 upphittad sigill-
stamp (fig 30) med omskriften S9 I THOMAS / 
PAT[R]Ol1US / ECLECIE / BARSE / BECK. Stam-
pens diameter är 3,4 cm och dess handtag har en 
enkel dekor med ingraverade, parallella linjer. Om-
skriften är utförd med senmedeltida, »uppslitsade» 

Kyrkogården 
Kyrkan omgives av en rektangulär kyrkogård (fig 
31), som är avdelad i en västlig och en östlig del. Den 
senare utgör en utvidgning från år 1905. Västra 
delen omgives av en murad och fogstruken grå-
stensmur, som täckes av stenplattor och har fyra 
öppningar, en i varje väderstreck. Öppningen i 
öster, som vetter mot den nya kyrkogården, saknar 
grindar medan de övriga har smidda järngrindar. 
Den i norr, som leder till prästgården, är enkel 
medan de i söder och väster är dubbla samt upp-
hängda på gjutjärnsstolpar. Stolparna till de västra 
grindarna är fyrsidiga och kannelerade samt krönes 
sedan 1955 av lyktor, som ersatt de ursprungliga 
krönavtäckningarna, som pryddes av klot. De södra 
grindarnas stolpar, med släta kolonnskaft, krönes 
av urnor (fig 32). På fyra plåtar, fastnitade i mitt-
partierna av de fyrpass, som dominerar grindarnas 
rika smidesdekor, läses namnen »Fredrika Bonde» 
och »Gustaf Hamilton». Grindarna torde ha till-

KYRKOGÅRDEN 

majuskler och dess fyra sista bokstäver, som ej 
fått plats, har beretts utrymme på en skriftbands-
remsa t v (herald) i mittfältet. I övrigt upptages 
detta av en stående gestalt med en bok i vänster 
hand . Ytan t h (herald) om gestalten utfylles till 
största delen av en palmettbård, som placerats 
som pendant till skriftbandsremsan. Gestalten fram-
ställer således Barsebäcks kyrkas skyddspatron, 
den helige Thomas. Stampen kan dateras till 1400-
talets slut.16 

Tradition om medeltida kapell 
Enligt muntlig tradition på orten skall ett kapell ha 
funnits i Barsebäckshamns fiskeläge.17 Även om 
denna tradition ej utpekar någon bestämd plats och 
således är ytterst oklar, så torde det med tanke på 
fiskelägets väl dokumenterade betydelse under sen-
medeltiden få betraktas som sannolikt att här legat 
ett kapell under detta skede. 

kommit i samband med en utvidgning av kyrko-
gården åt söder, som sannolikt ägde rum någon 
gång mellan 1832 och 1854, då Gustaf Hamilton18 

avled (se nedan under Byggnadshistoria VI b). 
Utvidgningens omfattning framgår av den vid laga 
skifte upprättade kartan (fig 27). Inom detta om-
råde återfinnes längst i öster familjen Hamiltons 
gravställe. Intill slutet av 1850-talet har familjens 
medlemmar begravts i gravkoret vid kyrkan, enligt 
vad som uppgives I 879 (vis prot). 

År 1822 säges, att kyrkogården »är fördelad till 
Hemmans Nummer, och ett särskilt stycke till 
Husmännen» (vis prot). Eftersom denna uppgift 
upprepas i vis prot för år 1849, synes en förändring 
ha skett i samband med utvidgningen. År 1863 
uppges nämligen, att »liken begrafvas nu mera i 
hvarf» (vis prot). Denna ordning vidmakthölls sedan 
av allt att döma fram till nästa utvidgning av kyrko-
gården, år 1905 (vis prot 1896). Vissa gravställen 
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har varit undantagna från regeln , däribland natur
ligtvis den hamiltonska familjegraven, men även en 
del andra, från vilka gravstenar bevarats. En av 
patronus 1874 avgiven uppgift, antyder att en del 
av dessa gravplatser varit planterade med träd 
(vis prot). År 1822 uppges, att »å Kyrko-gården är 
en vacker träd plantering» (vis prot). Denna torde 
framför allt ha bestått av en rad träd längs in
hägnaden , vilka trots utvidgningen fanns kvar 1874. 
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Fig 31. Situationsplan, I: 2 000. 
Uppm J Söderberg 1969. 

General plan J: 2 000. 

På anmodan av biskopen hade man 1879 huggit ned 
träden och även anlagt en grusad gång runt kyrko
byggnaden. Nya träd planterades längs kyrko
gårdens nya begränsning. 

Den nya östra kyrkogården begränsas i norr och 
söder av stenmurar, liknande den gamla kyrko
gårdens, i öster av en häck. Den södra muren till
kom 1949 (A TA). 

Fig 32. De södra 
kyrkogå rds
grindarna , troligen 
skänkta på I 850-
talet av Gustaf 
Hamilton och hans 
hustru. Foto 1969. 

The south gates info 
the churchyard, 
probably donated in 
the 1850's by 
Gustaf Hamilton 
and his wife. 



Murrest 
Vid grävning för en grav på kyrkogården påträffades 
år 1938 en tegelmurlämning 21 m söder om korets 
sydöstra hörn. Den kan härröra från en byggnad, 
som legat omedelbart utanför den äldre kyrkogårds-
muren.19 Lämningen kan ej anknytas till några 
dokumentariska uppgifter. Det kan röra sig om 
resterna efter en tiondelada, eller, med tanke på 
ortens forna betydelse som handelscentrum, möj-
ligen om ett gilleshus. 

Bårhus 
Ett bårhus, kombinerat med redskapsskjul, har 
under 1970 uppförts i den gamla kyrkogårdens 
nordöstra hörn efter ritningar av byggnadsingenjör 
Bertil Lindberg, Löddeköpinge (PÄ). 

Gravvårdar 
Ett antal gravvårdar från skilda perioder har be-
varats. De från konsthistorisk synpunkt mest in-
tressanta står nu uppställda längs väggarna i tor-
nets bottenvåning. 

I. Av grå höörsandsten, trapetsoid (fig 33 a). 
Romansk typ, sannolikt från 1100-talet. Längd 165, 
bredd 52 resp 40 cm. Vid tornets södra vägg. De-
koren är helt utnött så när som på en rep- eller rund-
stav, som löper längs kanten runt hela stenen. 
Hällen låg 1926 som trappsten framför västpor-
talen, men på föranstaltande av Otto Rydbeck och 
Theodor Wåhlin placerades den påföljande år på 
sin nuvarande plats. - 2. Av ljusare sandsten än 
nr 1. Rektangulär medeltida gravsten (fig 33 b ), 
sannolikt något yngre än nr 1. Längd 168, bredd 
56 cm. Uppställd väster om föregående. Stenens 
ena hörn är avslaget. Dekoren består av en inhuggen 
cirkel med inskrivet kors, vars vertikala armar i sin 
tur är korsade. - 3. Liten häll av gotländsk kalk-
sten med reliefframställningar (fig 34a), som kan 
dateras till 1500-talets andra hälft. 20 Längd 133, 
bredd 92 cm. Uppställd mellan nr 1 och 2. Två 
kvinnofigurer, av formatet att döma två flickor, 
står under en rundbågad arkad med svickelorna-
ment, kannelerade sidostöd och sannolikt en drape-
rad mittkolonn. Inskriptioner har funnits såväl på 
arkadbågarna som i en kartusch under figurerna, 
men de är numera nästan helt oläsliga, bortsett från 

KYRKOGÅRDEN 

kartuschinskriftens inledningsord HER LIGGER 
BEGRAFFNE. Det första ordet i kartuschens andra 
rad torde kunna tolkas som MATTHIAE och 
eftersom det i slutet av den första raden finns ut-
rymme för förnamnet Georg, torde de båda 
flickorna vara döttrar till den kyrkoherde med detta 
namn, över vars maka gravsten nr 4 blivit lagd. -
4. Rektangulär häll av gul sandsten (fig 34 b), 
daterad 1589.21 Längd 195, bredd 74 cm. Vid norra 
tornväggens östra del. Den döda, Kristine Anders-
datter, hustru till den ca 1570-95 i socknen verk-
samme kyrkoherden Jörgen Madsen,22 är avbildad 
stående i en nisch med rusticerad omfattning och 
snäckvalv. I svickelfälten ovan valven synes ängla-
huvuden, vid den dödas ena fot en dödskalle och 
ett timglas. Sockeln prydes av två maskaroner, 
mellan vilka i ett nersänkt fält följande inskrift läses: 
HIC SEPVLTA EST HONESTA MATRONA CHRISTINA 

ANDREAE FILIA YXOR VENERANDI VIRI D N. GEORG 

MATTHIAE, QVAE PIE IN DNO OBIET DIE S. LVCIAE ANNO 

1589 ( = Här är begravd ärbara hustrun Kristine 
Andersdatter, maka till vördnadsvärde herr Jörgen 
Madsen. Hon dog fromt i Herran sankta Lucia 
dag år 1589). - Dessa fyra gravstenar har enligt 
1830 års beskrivning då legat i kyrkans golv (ATA). 
Med undantag av nr 1 torde de ha erhållit sina nu-
varande placeringar som en följd av den golvom-
läggning, som 1891 säges vara nyutförd (vis prot). 
Bortsett från nr 1 står stenarna fastmurade vid 
väggen, vilket även gäller nr 5. - 5. Gråsvart 
kalkstenshäll i form av en inskriftstavla med 
profilerad ram. Vid tomrummets norra vägg, väster 
om nr 4. Stenen har spruckit sönder i flera delar. 
Eftersom den ej omnämnes 1830, torde den tidigare 
ha legat på kyrkogården. Inskriften lyder »Här 
Hvilar Lagmannen Svante Johan Möllerheim23 Han 
Var Dommare och Vördades För Sin Rättvisa Han 
Var Mäniskiovän och älskades För sin Dygd Han 
Dog Som En San Christen På Barsebäks Gård Den 
15 Augusti 1774». Längd 193, bredd 133 cm. - 6. 
Grå kalkstenshäll i form av en inskriftstavla med en 
ram som smyckas av rika rokokoornament (fig 35). 
Längd 189, bredd 150 cm. Fastmurad mot den 
södra långhusmurens utsida. Hällen har nedtill ett 
par kraftiga sprickor. Vid 1920-talets restaurering 
försågs den av arkitekt Wåhlin med en avtäckning 
med tegelpannor (ATA). Inskriften lyder: HÄR VNDER 
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Fig 33 a- b. Medeltida gravhällar (nr 1 och 2), 1: 20. ·- c. 
Gravhäll från 1806 över Nils Andersson och hans hustru. 
Nu förkommen. Uppm G Gustafsson 1925. 

a-b. Medieval grave stabs (nos 1 and 2), 1: 20. - c. Grave stab 
dated 1806 in memory of Nils Andersson and his wife; now 
/ost. Scale drawings by G Gustafsson, 1925. 

HVILAR HÖGWELBORNA FRIHERINNAN HEDEVIG VL-

RIKA HAMILTON.24 DOTTER AF GENERAL FÄLTTYG-

MÄSTAREN FRIHERRE HVGO HAMILTON. HON WAR 

FÖDD 1706 DEN 13 OCTO: OCH HON DOG 1766 DEN 

30 NOV: DETTA HWILOSTÄLLE SOM HON SIELF VTVALT 

WITNAR OM FÖRAKT TIL FÅFÄNGELIGHETEN MEN 

LEFVANDE WITNEN INTYGA MED SANNING AT HON 

ÄGDE EN STADGAD GUDSFRUKTAN ETT VPLYST FÖR-

STÅND OCH ETT GODT HIERTA. HON WAR VPBYGGELIG 

I VMGÄNGE HIELPSAM EMOT NÖDLIDANDE OCH 

OSKATTBAR FÖR WÄNNER. HON DOG NÖGD OCH ÄR 

ALLMENT SAKNAD. TV SOM LÄSER DETTA GACK 

FÖRWERFVA DIG ETT SÅ WÄLSIGNAT MINNE. Tidigare 
låg stenen troligen intill ett träd, som 1838 ansågs 
skymma fönstret vid predikstolen (vis prot) . 

Söder om kyrkan låg ännu 1925 två nu för-
komna hällar, nr 7 och 8. Den ena (nr 7) var av allt 
att döma nästan identiskt lik nr 6 ovan, så när som 
på en del variationer i ramdekoren. Den var 
emellertid helt söndersprucken och dess inskrip-

tion nött och oläslig. Den andra hällen (nr 8) var 
lagd över »Frälse Hem Åboen Nils Andersson» 
(d 1806) och hans maka »Elna Nilsdottern (d 1819). 
Längd 178, bredd 123 cm. Stenen (fig 33 c) har haft 
räfflad bård, rik blomsterdekor och en indelning i 
två inskriftsfält samt förutom namn, födelse- och 
dödsdagar även utrymme för fyra bibelcitat. - 9. 
Granithäll med inskriften 1791 EOD. Hällen är 
trapetsformad. Längd 81, bredd 58 resp 49 cm. 
Ligger som täckhäll på östra kyrkogårdsmuren. 
Den kan således möjligen vara ett fragment av en 
omhuggen, medeltida trapetsoid gravsten. 

På kyrkogården står fyra resta gravvårdar av 
komstakalksten, utförda i senempire. Samtliga har 
på båda sidor en rik dekor i plattrelief samt prydes 
av flera bibelcitat och minnesverser. Tre av dem 
står sekundärt uppställda vid kyrkogårdens äldre 
östmur, den fjärde vid dess västmur. - 10. Över 
smeden Lars Sandberg (d 1855) och hans maka, 
den äldsta bevarade komstastenen. Höjd 174 cm. 
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Fig 34 a. Gravhäll från 1500-talets and ra hälft över två okända kvinnor. Nu upp
satt i tornets bottenvå ning. Foto J 969. - b. Gravhäll frå n J 589 över Krist ine 
Andersdatter, hustru till kyrkoherde Jörgen Madsen. Nu uppsatt i tornets botten
våning. Foto 1969. 

a. Grave slabfrom the fall er hal/ oj the 16th century in memory af two unkno1vn women. 

Now in the bollom floar oj the tower. - b. Grave stab dating from 1589 in 111e111ory oj 
Kristine Andersdaf/er, 1vife of Vicar Jörgen Madsen. Now in the bof/0111 storey oj the 
tower. 

- l l- 12. Över två barn, Anna Ni lsdotter och 
Assar Persson, avlidna 1860. Höjd 115 respektive 
113 cm. - 13. Över Pehr Hansson ( d 1865) och 
hans maka (fig 36). Stenen har spår efter bemålning 
i svart och grått samt förgy llda inskrifter. Höjd 169 
cm. 

I tornets övre våning förvaras två gjutjärnskors: 
- 14. Över hand landen Anders Carlström(d 1858). 
Slät baksida, höjd 127 cm. - 15. Över Charlotte 
Dahlskog (d 1885) och hennes dotter. Försedd med 
dubbelsidiga lister och genombrutna korsändar. 
Höjd 129 cm. 

2 - 711 676 Bal'sebäcks och Hoftel'ups ky l'kOl' 41 
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F ig 35. Gravhä ll från 1766 över Hed vig Ulrika H ami lton. 
Nu uppsatt på kyrkans södra mur. Foto 1969. 

Grave stab dated 1766 in memory o.f Hedvig Ulrika Hamilton. 
Now in lhe soulh wal/ o.f lhe church. 

Kyrkobyggnaden 

Barsebäcks kyrka består av ett romanskt lå nghus, 
ett got iskt västtorn som om byggts under 1600- och 
1700-talen, ett sengotiskt kor av långhusets bredd 
samt av nykyrkan, en vid lå nghusets norra sida 
anslutande något ä ld re gotisk tillbyggnad (fig 37, 38, 
41 , 42). Ny kyrkan har under J 700-talet förlängts 
åt norr och under samma århundrade har dess
utom tillkommit dels ett gravkor i vinkeln mellan 
nykyrka och kor, dels en sakristia i öster (fig 39- 42). 
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Fig 36. Gravsten från 1865 av komstakalksten över Pehr 
Hansson och hans hustru. Äldre foto. 

Graveslone o.f /imeslone, da!ed 1865, in rne111ory o.f Pehr 
Hansson and his wi.fe. 

Murverk 
Kyrkans alla murar är vitkalkade på spr itputs , 
bortsett frå n gravkorets kvaderrustik , som är 
slätputsad. Murarna är i långhus, kor och nykyrka 
ca l m tjocka, i tornet ca 1,2 m. Det romanska 
långhusets inre dimensioner är 12,05 x 5,95 m. 

Långhusets murverk är utfört som gjutmur med 
fyllning av småsten, huvudsakligen flintbrockor 
(dvs kluvna flintstycken). Skalmurarna består av 



Fig 37. Barsebäcks kyrka från syd
väs t. T v syns prästgå rden. Foto J 969. 

Barsebäck Church from S W. Lejt , 
the vicarage. 

Fig 38. K yrkan från söder. Foto 1969. 

Church from S. 

"'Il 
J l 1 9-. 

I 
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Fig 39. Koret med sak ri sti an, sedda från nordost. Foto 1969. 

Cha11ce/ 1vith vestry, f rom N E. 

Fig 40. Det ha mi ltonska gravkoret samt nykyrkan , sedda 
frå n nordost. Foto 1969. 

The Hamilton Clwpe/ and the new church, from N E. 
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kluvna fl intstycken med inslag av tuktade kvadrar 
av gul , lös sand sten (fi g 43). Muröppningarna in
ramas av finhu ggna kvadra r i samma materia l, 
vilket även använts i hörnkedjorna, so m emeller
tid övera llt i byggnaden ä r överputsade. 

K orets murve rk bestå r av tuktade gråstensblock 
(fi g 44). Fogarna är skolade med småsten, flin t
stycken och tege lfli s. H örnkedjorna utgö res, där de 
kunnat iakttagas, av finhuggna sandstenskvadrar, 
sann olikt övertagna från rivna ro manska byggnads
partier. 

Murverket i nykyrkan ä r f n ej tillgängligt för 
undersö kning, men de parti er som 1925 var synliga 
från vi nden bestod av små sandstens- och flintblock. 

Det medeltida murve rket i to rnet synes li kna 
korets, men ä r ej tillgängligt fö r en nä rmare under
sök ning, då detej nå r upp öve r bottenvåningens valv. 
På tornets sydsida spåras utvä nd igt en bortbru ten 
stentrappa (fig 80 IT ; se nedan under Byggnads
histo ri a ll). Tornets övre de lar är mu rade med 
tu ktade gråstensblock. D ock kan en gräns iakttagas 
vid ljudgluggarnas bröstningshöjd mellan ett äldre, 
mycket ojä mnt murve rk och ett yngre, som är 
jämnare mu rat och vars bruk ä r mindre grus
blandat. I det ä ld re pa rtiet ingå r de tegelmu rade 
omfatt ningarna t ill en rundbågig öppning mot 
kyrkvi nden sa mt till en sti ckbågig ingå ng i norra 
muren. Tegelstenarna i dessa omfatt ningar har 
samma fo rmat som de omkring ljudgluggarna 
(se nedan under Byggnadshistori a VI a). 

Gravkor och sakristia är helt mu rade i tegel och 
har till fö ljd dä rav mindre murtjocklek än övriga 
byggnadsdela r : gravkoret ca 60 cm och sakrist ian 
ca 50 cm. G ravko ret har rusticerade hörn kedj or och 
fö rkroppade fö nsteromfa ttningar samt avsatt soc
kel. I likhet med tornet har det dessuto m profi lerad 
takgesims. 

F rånsett gravkoret sakna r kyrkobyggnaden soc
kel. Takges imsen bestå r runt långhus, ko r och ny
kyrka av en tresprångig tegellist, som t illko m i sam
band med byggnadsarbeten vid medeltidens slu t (se 
nedan under Byggnadshisto ri a V). Sakri stian har en 
liknande tvåsprångig list. - Samtliga nu fungerande 
öppningar i kyrkan torde ha omfattningar i tegel. 

På to rnets västfasad sitter sex dekorativa järn
ankare med liljefo rm och därunder stå r initialerna 
GDH (dvs Gustaf D av id Hamilton, se not 13) samt 
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Fig 41. Plan samt längdsektion mot norr, I: 300. Uppm 
S Anjou och N Grafström 1919, komp! av J Söderberg 1969. 

Plan and longitudinal section looking N, I: 300. 
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Fig 42. Tvärsektioner mot öster och väster I: 300. Uppm 
S Anjou och N Grafström 1919, komp! av J Söderberg 1969. 

Cross sections looking E and W, i: 300. 
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Fig 43 . 11 00-talsmurve rk av fl inta och sa ndsten i lå nghusets 
västfasad. Foto 1969. 

12th ce11111ry 111aso11ry of flint and sa11dstone in the W front of 
the nave. 

Fig 45. Takstolen över kor och långhus, sedd mot öster. Foto 
191 8. 

R oof trnsses above cha11ce! and nave, looking E. 
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Fig 44. Ska rv mellan långhuset och 
koret i kyrkans södra mur, sedd från 
vinden. Putsy ta n i långhusdelen är 
frå n 11 00-ta let , medan ko rets grå
stensmurverk härstammar från 
omkring 1500. Foto J 969. 

Joint bet1veen nave and chancel in the 
south wal/ of the church, seen from the 

allic. The s111face of the plaster 011 the 
nave part dates from the i 2th 
ce11t11ry, whi/e the granite rnbb!e o.f 

the c!ra11cel dates from ca 1500. 



Fig 46 a- b. Långhusets ursprungli ga syd- och nordpo rtaler från 1100-ta let, nu 
igensatta. Foto J 969. - Nedan, uppm J 969, I : 40. 

The original Sand N portals oj the nave, daling fro111 the J 2th ce11/11ry, now c/osed. 

NUV. MARK 
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årtalet 1772 (fig 37). På vardera av tornets norra och 
södra sidor sitter ytterligare två starkt sönder-
rostade liljeankare och tvärlejderna vid korets 
östra och nykyrkans norra gavel fasthålles av enkla 
ankarjärn, varav nykyrkans är moderna. 

Tak 
De mot öster resp norr avvalmade taken över lång-
hus, kor, sakristia och nykyrka är alla täckta med 
tegel. Torn och gravkor har huvar belagda med 
kopparplåt. Tornhuven krönes av en korsglob och 
gravkorets huv, som blev helt omlagd på 1940-talet, 
av en enkel glob. Sektionen (fig 42) visar dess ur-
sprungliga takstolskonstruktion, uppmätt 1919. 

Medeltida takstol 
Takstolen över det sengotiska koret synes i huvud-
sak vara samtidig med denna byggnadsdel, med 
undantag av avvalmningen i öster, som är yngre, 
samt vissa detaljer som tidigare haft annan an-
vändning. Konstruktionen är utförd i ek och består 
av kryssförsträvade sparrar med hanbjälkar (fig 45). 
Takstolens tassar vilar på lejd och hammarband. De 
senare döljes sedan 1950 av en förmurning i tegel. 

Långhuset har en helt likartad takstol, som 
emellertid huvudsakligen är utförd i furu samt inne-
håller fler detaljer i sekundär användning, varför 
den sannolikt tillkommit något senare. - Ny-
kyrkans takstol är modern. 

Ingångar 
Kyrkan har tre ingångar, en i väster, i tornet, samt 
två i norr, dels i nykyrkan, dels i sakristian. Dess-
utom leder en utvändig trätrappa i norr upp till en 
dörr i tornets övre våning. Tornets tre ljudgluggar 
mot norr, söder och väster har utvändiga luckor, 
som i likhet med trappan och samtliga dörrar är 
brun målade. 

Bortsett från dörrarna till ny kyrkan och sakristian 
härrör alla ytterdörrar och fönsterbågar från 1920-
talets restaurering (se nedan under Byggnadshistoria 
V d). De nämnda dörrarna torde båda härröra 
från resp byggnadsdelars tillkomsttider. Sakristie-
dörren är utvändigt klädd med en panelning av 
profilhyvlade bräderlagda i rutmönster. Nykyrkans 
dörr är till skillnad från övriga ytterdörrar placerad 
i murens innerliv. Den enkla, rektangulära dörren 

är utvändigt indelad i två speglar samt invändigt 
slät. De invändiga, smidda gångjärnsbeslagen 
prydes av inpunsade löpande-hund-ornament. På 
stocklåset läses det inskurna årtalet A 0 1771. På 
utsidan sitter ett lodrätt placerat handtag av en 
snodd järnten. Den djupa, utvändiga smyg, 
vilken dörren är placerad, har till skillnad från 
dörren stickbågig form. - I tornet är både mur-
öppningar och dörrar uppåt stickbågigt avslutade. 
På låsbeslaget till västingångens dubbeldörrar 
läses årtalet 1926. 

Romanska portaler 
De finhuggna yttre omfattningarna till långhusets 
ursprungliga portaler i norr och söder påträffades 
1925 och står sedan dess befriade från puts , men 
överkalkade. Båda har erhållit vissa skador i sina 
övre delar i samband med upptagandet av de bred-
vidsittande fönstren. Till följd av en kraftig höjning 
av marknivån ger de nu intryck av att ha varit 
mycket låga. Den ursprungliga höjden från tröskel-
sten till båganfang har emellertid i båda portalerna 
varit 2,00 m. 

Den norra portalen (fig 46 b) har en rätvinkligt 
profilerad omfattning och en bredd av 0,88 m. Dess 
till större delen bevarade ark i volt företer nu en något 
tryckt rundbåge, men detta beror sannolikt på 
sättningar. - Den södra portalomfattningen (fig 
46 a) är dekorerad med en obrutet runtlöpande 
karnisprofilering. Denna portals yttre vidd är 1,09 
m. Då emellertid båda portalernas invändiga bredd-
mått, i den mån de kan skönjas genom putsen, 
synes vara identiska eller ca 1,25 m, torde syd-
portalen sannolikt ha blivit utvidgad vid något till-
fälle. Ursprungligen kan i så fall portalens pro-
filering ha omfattat en rundstav innanför karnisen, 
eventuellt i förening med en kolonnställning av den 
typ som förekommer i andra skånska kyrkor, tex 
i Hörby. 25 - Båda portalerna var vid påträffandet 
igensatta med tegel samt delvis även med sten. 

Medeltida dörr 
I den ena av portalerna, av måtten att döma i den 
norra, har en 1937 i ett uthus på Barsebäcks gård 
påträffad dörr haft sin plats (fig 47). Efter en be-
siktning av arkitekt Einar Lundberg (tjänstememo-
rial i K-byrån, Raä) överlämnades den till kyrko-
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Fig 47 a- b. Järnbeslagen dörr av furu från 1100-talet, troligen från kyrkans forna 
nordportal (se fig 46). Foto E Lundberg J 937. K-byrån. 

lron-bound door, pine-111ood, dating from the J 2th cenlury, probably from the form er 
N portal of the church (see Jig 46). 

rådet av upphittaren, direktör Edward Fromell. 
Dörren blev 1971 konserverad av Uno Wihlborg, 
LUHM. Den bestå r av tre med nåtar och lösa 
fjädrar av ek sammanfogade furuplankor,26 som 
på baksidan hålles samman av två naror i ek. Höjd 
244, bredd 95 cm. Framsidan smyckas av smidda 
järnbeslag, som bildar ett uppåt avsmalnande fyr
sidigt fält: höjd 202, bredd nedtill 85, upptill 75 
cm. Detta format torde överensstämma med dager
öppningens bredd. Den ifrågavarande portalens 
karmstenar torde således ha lutat någo t mot 
varandra. Dessutom torde de ha burit upp ett 
tympanou, eftersom fältet ej följer dörrens runda 
övre kontur, utan är rakt avslutat. 

Järnbeslagen är i stort sett intakta, bortsett från 
mindre skador i fältets övre vänstra och nedre högra 
hörn. De består huvudsakligen av ca 2,5 cm breda 
plattjärn , ornerade av tre parallellt löpande linjer. 
Sådana plattjärn omger således hela fältet och bildar 
dessutom innanför denna kant en ramornering med 
bågar, mellan och inom vilka liljeornament, lika
ledes av plattjärn , inplacerats. Fälten utfylles av ett 
rutmönstrat galler av raka plattjärn. Över skär
ningarna mellan dessa sitter runda plåtbucklor med 
en diameter av ca 7 cm. I rutfälten har infogats 
växtornament av rundtenar. På två ställen ersättes 
dessa av särskilda beslag för nyckelhål och dörring. 
Den senare saknas och det ej ursprungliga låset är 
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starkt förrostat. Två raka gångjärnsbeslag sitter på 
dörrens baksida. - Under järnbeslagen finns ur-
sprunglig röd färg. 

Beslagsdekoren på denna dörr överensstämmer 
mycket nära dels med en dörr i H0rby kyrka på 
Själland ,2 ; dels med dekoren på nedre delen av en 
dörr från Högby kyrka (Ög), som nu förvaras i 
SHM (inv nr 4779 A). Erik Lundberg har i denna 
dörr velat se en utgångspunkt för det rika romanska 
järnsmidet i Östergötland28 och han har därvid 
särskilt framhållit förekomsten av »en karakteristisk 
växling mellan tunna, rundsmidda partier samt 
breda plattjärnsband med punsad ornering», som 
enligt hans mening vittnar om en kontinentalt 
präglad formkänsla, förmedlad via Lund och 
Skåne. Det i just detta avseende likartade järn-
smidet i Barsebäck styrker riktigheten i Lundbergs 
iakttagelse, vilken ytterligare bekräftas av de av 
honom i annat sammanhang påvisade stora över-
ensstämmelserna mellan en portalomfattning från 
Högby, även den i SHM, och portalen i Hörby (Sk). 29 

Av denna omständighet torde även kunna slutas 
att den järnbeslagna dörren i Barsebäck är jämn-
årig med stenkyrkan. 

Fönster 
Bortsett från tornets tre stickbågiga ljudgluggar 
från 1700-talet är samtliga fönsteröppningar i 
kyrkobyggnaden utvändigt rektangulära. Lång-
husets och korets fönster mot söder samt nykyrkans 
fönster mot norr sitter i grunda nischer, täckta av de 

Interiör 
Tornets bottenvåning, långhuset och koret täckes av 
kryssvalv, medan nykyrkan , sakristian och herr-
skapsläktaren har plana tak, varav det sistnämnda 
är ett plafondtak med välvda sidor, som nedtill 
begränsas av en list. Ursprungligen har dock även 
nykyrkan täckts av ett valv, varav ännu de två 
sydliga pilastrarna står kvar i gränsen mot långhuset. 

Kyrkan är invändigt liksom utvändigt putsad och 
vitmenad med undantag för nykyrkans brädtak, 
som är målat i ljusgrått. Fönsterbågarna är vit-
strukna. Dörrarna är målade i grått, dock inte 

stickbågiga avlastningsbågarna. Långhusets enda 
nordfönster samt dess västra sydfönster är sanno-
likt från 1800-talets början, medan dess östra samt 
korets två fönster i söder är äldre men ej säkert 
daterbara (se nedan under Byggnadshistoria V). 
Koret har dessutom en som blindfönster markerad 
öppning i norr, sannolikt upptagen i början av 
1800-talet. Nykyrkan har ett fönster i väster, ett i 
öster och ett i norr, varav det senare ger ljus åt 
orgelläktaren. Dessa fönster, som troligen är från 
1700-talet, har högre bröstningshöjd än de övriga. 
Sakristian har ett samtida fönster i söder. Grav-
korets övervåning, som fungerar som herrskaps-
läktare, har ett fönster i öster samt ett blindfönster i 
norr, båda ursprungliga, dvs från 1700-talet. 
Samtliga fönsterbågar är utvändigt grönmålade. 

Romanskt fönster 
I tornets övre våning kan man se den södra ut-
vändiga smygen till ett ursprungligt fönster i lång-
husets västgavel (fig 42), nu synligt ovan botten-
våningens valv men under tomvåningens trägolv. 
Varken övre eller undre begränsningen kan anas, 
men med tanke på den höga placeringen torde det 
vara rimligt att tänka sig att övervälvningen vid-
tagit omedelbart över det bevarade fragment, som 
är utfört i finhuggen sandstenskvader och som till 
största delen täckes av ursprunglig slätputs. Under 
putsen kan ristning iakttagas i murbruksfogningen. 
Den har sannolikt endast tjänat det praktiska 
syftet att erbjuda fäste åt putsen. 

dörren till herrskapsläktaren, som målats i ek-
imitation , och dörren under nykyrkans läktare, 
som inåt kyrkorummet är hållen i ljusgrått med 
en i likhet med läktaren marmorerad dörrspegel. 

Golven i tomrum, långhus och kor är utförda i 
grå cement, utom podiet framför altarskranket, 
som är lagt med grå och svarta cementplattor i ett 
rutmönster. Även herrskapsläktaren har cement-
golv, medan nykyrkans golv är lagt med kvadra-
tiska kalkstens plattor i dimensionerna 44 x 44 cm. 
Sakristian har ett fernissat brädgolv. 
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Altare 

Kyrkans högaltare utgöres av en träkonstrukti on, 
so m ä r uppställd i korets östligaste del (se nedan 
under Inredning och inventarier). 

Sidoaltare 

I lå nghusets sydöstra hörn, under predikstolen, ka n 
resterna efter ett ursprungligt sid oaltare iakttagas 
(fig 50). Vad som återstår har bevarats som ett 70 
cm högt fundament till valvpi lastern i detta hörn. 
D en låga höjden torde bero på en kraftig höjning 
av golvni vån, en m otsvarighet till den som kan 
konstateras i den omgivande marknivån vid de 
romanska portalerna. Överst på murklacken finns 
rester efter en 11 cm tjock a ltarskiva, so m ej 

I TER IÖR 

Fig 48 . Interiö r mot öster. T v den sk nykyrkan. Foto 1969 . 

fll terior !?oking E. Lejt , the so-ca/led ne111 c/111rch. 

skjuter fram över altarets framsida , vi lken är 
bevarad t ill en bredd av 40 cm. Altaret torde ha 
skj ut it fram 85 cm frå n lå nghusets ursprungliga 
östvägg, som nedb röts vid uppfö ra nd et av det nu
varande koret och va rs läge markeras av pilasterns 
östsida. Materi alet i a ltaret ä r obearbetad gråsten 
och tuktade sand stenskvadrar. 

Torn båge 

Tornets bottenvå ning ski lj es från lå nghuset av en 
spetsbågig öppni ng med grovt formade anfangs
li ster av närmast kvadratiskt tvärsni tt. I båg
öppningen står en panelvägg med dubbeldörrar, 
tillkommen vid 1920-talets restaureri ng (se nedan) 
som ersättni ng för en ä ldre anordning av samma 
slag. Mot tomrummet sitter ett tresidigt dörröver-
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Fig 49. Tv. Interiör mot väster. T h läktaren till ha miltonska 
gravkoret. Foto J 969. 

L e/I. lnterior looking W. Righl , lhe gal/ery oj lhe Hamilton 
Chape/. 

Fig 50. Rester av ett romanskt sidoalta re i söder under 
predikstolen. Foto I 969. 

Renwins oja Romanesque side a/lar in lhe S be/ow the pu/pil. 

stycke med texten SALIGA ÄRO DE SOM HÖRA 
GUDS ORD OCH GÖMMA DET. 

Valv 

Valven i långhus och tomrum överensstämmer sins
emellan i alla väsentligare detaljer (fig 48, 49, 52). 
D e har låga kappor och ribbor, som jämte sköld
och gördelbågar stöder på tresprångiga pilastra r. På 
grund av tomrummets små dimensioner är dock 
valvkapporna här lägre än i lå nghuset och detta valv 
har nästan formen av en kupol. Av den nordvästra 
ribban i torn va lvet saknas ett parti närmast krönet. 
Här har av allt att döma funnits ett hå l för klock
linor. I långhusets västra valv är den sydöstra ribbans 
nedre del jämte tillhörande kragbandsparti utbytt 
mot en l ,5 m lå ng träbalk , tydligen som spå r efter 
en hä r tidigare placerad inredningsdetalj av ovisst 
slag. Ribborna i torn och långhus har fyrkantig 
profil , deras översta femtedel är bredare och över
gången markeras av en åtknipning. Över sköld- och 
gördelbågarna ligger täckskift med halvrund profil. 
Pilastrarnas kragbandsprofiler bestå r av platt 
skråkant och därunder vulst. 

Nykyrkans båda återstående valvpilastrar har 
samma form och samma kragbandsprofiler som 
långhusvalvens. Eftersom de ej har förband med det 
östra långhusvalvets norra pilastrar, å t vilka de nu 
fungerar som stöd, torde de ha tillkommit något 
senare (fig 48). Tegelformatet synes vara detsamma 
som i långhus- och tornvalv, dvs ca 8 x 12 x 26 cm. 

I NTER IÖR 

De två valven i koret har något mer högvälvda 
kappor ä n de båda lå nghusvalven (fig 42, 49). I 
likhet med dessa är de halvstensvalv, men medan 
lå nghusvalven har släta översidor, har man på 
korvinden fyllt ut fördjupningarna mellan kap
porna med ojämn tegelmurning. Tegelformatet är 
större ä n i övriga va lv , ca 9 x 13 x 27 cm. Valvens 
ribbor, sköld- och gördelbågar stöder även här på 
tresprå ngiga pilastrar, som dock är någo t smalare 
än lå nghusets (fig 41). De fyrkantiga ribborna är 
jämntjocka och sköld- och gördelbågar saknar 
profilerade täckskift. Pilastrarnas kragbandsprofiler 
erinrar om dem som förekommer i övriga delar av 
kyrkan , men utförandet är grövre, möjligen be
roende på att man ej använt särskilda formtegel. 

Gravkor 

Gravkoret i hörnet mellan nykyrkan och koret 
(fig 40) utgör en särskild byggnadsdel, so m under
hå lles av ägaren till Barsebäcks gods. D et består av 
en källarlik gravkammare samt en övervåning som 
fungerar som herrskapsläktare. Den stickbågiga, 
låga öppningen till gravkammaren är igenmurad, 
men kan spåras i norra väggen till kyrkkorets 
västra trave. Däröver öppnar sig läktaren mot 
kyrkorummet (fig 49). I den stickbågiga öppningen 
sitter ett i ekimitation må lat räcke med profilsågade 
balustrar. Dörren till läktaren nås via en trappa 
från nykyrkan med likaledes i ekimitation målade 

räcken med svarvade stöd. 
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BARSEBÄCKS KYRKA 

Medeltida tomtrappa 
Längs tornets sydmur syns utvändigt resterna av en 
stentrappa, som lett upp till tornets övre våningar. 
Av ingången finns inga spår, men sannolikt har 
denna öppnat sig mot tornets bottenvåning. Efter-
som den medeltida övervåningen är helt bort-
bruten, kan inga spår efter muröppningen skönjas. 

Målningar 
Glasmålning 
I det östra fönstret i korets sydmur är insatt ett 
målat glasfönster (fig 51 ), utfört 1951 av konst-
nären Hugo Gehlin (1889- 1953), Helsingborg. 
Målningen är indelad i nio rutor, varav de tre 
mittersta upptages av en stående Kristusgestalt, 
som välsignar med höger hand och i vänster håller 

Trappans nedersta skift har lagts i sekundärt förband 
med långhusmuren. Materialet synes huvudsak-
ligen ha varit granit. Även om inga tecken finns 
på att trappan varit överbyggd, har den här re-
konstruerats med tak (fig 80 Il), eftersom ut-
vändiga fritrappor från detta skede eljest tycks vara 
okända. 

ett språkband med texten ALLT VAD I VILJEN 
ATT MÄNNISKORNA SKOLA GÖRA EDER 
DET GÖREN I OCK DEM. Kristus står i ett land-
skap med stiliserade bilder av Barsebäcks kyrka och 
gånggriften Gillhög. På sidorna är framställningar 
av nederst till vänster Uppenbarelsen för herdarna 
och till höger Födelsen, däröver till vänster Kors-
fästelsen och till höger Uppståndelsen och överst 
till vänster Himmelsfärden och till höger Pingst-
undret. - Glasmålningen är skänkt av Kerstin och 
Anna Persson, Barsebäckshamn, och har utförts av 
Anderssons glasmästeri , Lund. 

Kalkmålningar 
Under Theodor Wåhlins restaurering av kyrkan 
(se nedan under Byggnadshistoria VI d) framkom 
1927 i tombågen rester av kalkmålningar, som 
framtogs och konserverades av konservator Hans 
Erlandsson, Lund. Målningarna står nu synliga mot 
tomrummet, omedelbart bakom panelväggen mot 
långhuset (fig 52), vilken är placerad i bågens öst-
ligaste del. Dekoren består av två lager, båda syn-
liga, eftersom det kalkskikt på vilket de övre 
målningarna utförts avlägsnats överallt där det 
täckt linjer i det undre lagret. 

Det undre lagret består av en kvadrering av det 
slag som allmänt förekommer i äldre gotiskt 
måleri i Skåne. K vadrarna är grå med vita konturer 

Fig 51. Glasmålning i koret från J951 av Hugo Gehlin. Foto 
1969. 

Stained glass in the chancel, executed in 1951 by Hugo Gehlin. 
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Fig 52. I förgrunden tomrummets 
nordöstra va lvpilaste r, i bakgrunden 
tombågen med må lningar från 12-
J 300-talet sa mt från omkring 1500. 
Foto 1969 . 

In the foreground is the N E va11/1 
p ilaster af the tower, in the back
ground the tower arch with J 3th-14th 
cen/ury paintings and painlings from 

ca 1500. 

och fogarna markeras med rött ovanpå en rits 
putsen. 

Det övre lagret utgörs av en bladranka målad i 
två färger, rött och grågrönt samt med vit mittnerv. 
Mellan rankans vindlingar finns spridda schablon
målade blommor. 

Byggnadshistoria 
Medeltiden och tiden fram till Roskildefreden 

I. Av den äldsta stenkyrkan återstår numera 
endast långhuset (fig 80 I). Kyrkan har ursprung
ligen saknat torn. Korets planform kan endast 
hypotetiskt rekonstrueras och det är inte ens säkert 
huruvida det har haft absid eller rak avslutning i 

BYGG NA DSH I STOR I A 

Arkitekt E Lundberg iakttog 1937 måln ingar i 
långhuset genom provknackning och besiktning av 
nedfallna kalklager (tjänstememorial,K-byrån, Raä). 
- Beträffande datering av kalkmåln ingarna, se 
nedan under Byggnadshistoria Il och V. 

öster (fig 80 I). Förekomsten av absider i en rad 
grannkyrkor, varav bl a Kävlinge gam la kyrka30 har 
en likartad portalomfattning i söder (jfr ovan s 8, 
fig 4) , tyder dock på att en sådan även funnits i 
Barsebäck. Spår av en rak övre avslutning på ett 
fragment av ursprunglig innerputs på den västra 
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gavelväggens norra del ovan valven antyder att lång-
huset ursprungligen täckts av ett plant brädtak. 
Tillfredsställande bevisning för detta saknas dock, 
eftersom gavelröstet ovanför putskanten är helt 
ommurat. Ett ursprungligt sidoaltare (fig 50) i 
långhusets sydöstra hörn har, som ovan omtalats, 
delvis bevarats. En likaledes ursprunglig fönster-
öppning kan spåras i långhusets västgavel (jfr ovan). 
Omfattningar till portaler i norr och söder är huvud-
sakligen i behåll (fig 46) och en rikare artikulering 
av sydportalen utvisar, att denna varit kyrkans 
huvudportal. Söder om kyrkan låg även huvud-
delen av den oskiftade byns gårdar (fig 27). 

För dateringen av denna romanska anläggning 
erbjuder den södra portalens karnisade omfattning 
en god hållpunkt (fig 46 a). Denna portaltyp över-
ensstämmer med den, som av Erik Cinthio benämns 
den antikiserande och som är den vanligaste i Lunds 
domkyrka.31 Barsebäcks kyrka torde således ha 
uppförts samtidigt med eller något senare än dom-
kyrkan, dvs under 1100-talets andra fjärdedel eller 
mitt. Det något ovanliga byggnadsmaterialet, 
flinta, som tyder på en från England påverkad 
byggnadstradition, innebär möjligen att byggnads-
tiden kan förläggas relativt tidigt inom detta skede. 

En bevarad järnbeslagen dörr (fig 47) har sanno-
likt gjorts för långhusets nordportal. - Även dop-
funten (fig 68, 69) torde tillhöra byggnadstiden, 
eventuellt även lillklockan , liksom möjligen en 
kolonnettformad oljelampa (fig 74) och ett rökelse-
kar (se nedan Hofterup, fig 120). 

IL Under 1200- eller 1300-talen har kyrkan er-
hållit ett västparti, vars nedersta del bevarats i det 
nuvarande tornet. Tyvärr når de medeltida resterna 
av detta bygge ej upp över bottenvåningens va lv 
och dess murverk är följaktligen ej tillgängligt för 
undersökning. Dateringen får därför bli avhängig 
av den sannolikt samtidigt tillkomna spetsbågiga 
tornbågen. Denna har visserligen ett tämligen 
enkelt utförande, men den prydes av målningar som 
torde ha tillkommit i anslutning till byggandet 
(fig 52) . Dekoren utgöres av kvaderimitation av en 
art, som är vanlig under 1200- och 1300-talen. 
Tornet har i söder haft en utvändig stentrappa (fig 
80 Il), som fört upp till dess övre våning. 

Möjligen samtidigt med detta tornbygge kan ett 
vapenhus utanför sydportalen ha tillkommit (fig 

80 Il) . I samband med en av antikvarie Marian 
Ullen och författaren år 1969 företagen under-
sökning av den romanska sydportalen kunde 
utanför denna påvisas rester efter en sådan byggnad. 
Utanför portalen påträffades en större stenhäll , som 
ingått i en golvläggning, vilken sedan kunde följas 
österut längs muren i form av en kantskoning av 
slarvigt satta tegelstenar. Efter denna golvrest vid-
tog österut en kraftig grundmur av obehandlade 
gråstenar. Över denna spårades ett svagt avtryck 
efter muren i långhusmurens puts. Vapenhusets 
västra grundmur syntes ha spolierats vid ned-
läggandet av ett avledningsrör för en stupränna. 
Under förutsättning att denna mur legat i linje med 
långhusets västgavel bör vapenhuset ha haft en yttre 
bredd av 5,9 m. Murtjockleken bör av spåren i 
putsen att döma ha varit ca 0,75 m. Grundmuren 
var dock väsentligt bredare, men dess inre del torde 
ha utgjort underlag för en ca 0,70 m bred stenbänk. 
Inga daterande iakttagelser gjordes. - Ett på 
LUHM förvarat sandstenshuvud (fig 54) bör ha 
tillkommit under detta skede, närmare bestämt 
under I 200-talet. Kyrkans lillklocka (fig 78) kan 
senast tillhöra denna byggnadsperiod . 

III. Tornvalvet är ej samtidigt med tornet i 
övrigt. Putsen på tombågen kan nämligen följas in 
bakom valvpilastrarna. Däremot överensstämmer, 
som redan nämnts, tomvalvet i alla väsentliga 
detaljer med de två valven i långhuset och det är 
därför sannolikt att dessa båda utrymmen välvts 
samtidigt (fig 80 111). Dateringen av valven är 
emellertid avhängig av detaljerna i deras utförande 
och då dessa är synnerligen enkla måste tidsfäst-
ningen ges mycket vida gränser. Pilastrarnas 
kragbandsprofiler tillhör den under 1300- och 
1400-talen vanligaste typen. Sköldbågarnas halv-
runda täckskift och särskilt de mot valvhjässorna 
förtjockade ribborna bör dock kunna utesluta en 
alltför sen datering, varför tidsgränserna torde 
kunna sättas till ca 1300- 1450.32 

IV. Sannolikt relativt kort tid efter välvningen av 
kyrkan torde nykyrkan ha uppförts, eftersom dess 
ännu kvarstående södra valvpilastrar i stort sett är 
identiska med långhusets, även om de ej har förband 
med dessa. Hur pass omfattande delar av mur-
verket i denna medeltida tillbyggnad som ingår i 
den nuvarande nykyrkan kan knappast bedömas. 
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Om tillbyggnaden haft kvadratisk plan, bör dess 
norra gavel ha legat ca 4 m söder om den nuvarande 
(fig 80 IV). Utbyggnaden bör ha tillhört en kapell-
stiftelse. Dess läge på kyrkans norra sida, som 
vänder sig bort från den centrala bebyggelsen men 
samtidigt vetter mot huvudgården, kan tyda på att 
det grundats av ägare till godset.33 

Va. Under medeltidens sista skede har det 
romanska koret rivits och ersatts med en rektangu-
lär, med långhuset jämnbred byggnad (fig 80 V). 
Trots att de två valven i detta bygge företer ännu 
enklare former än långhusets, torde möjligheterna 
för en datering dock vara bättre. Sannolikt har hela 
kyrkan i samband med korbygget försetts med nya 
väggmålningar och det övre målningsskiktet i 
tombågen bör således ha tillkommit i samman-
hanget. Detta skikt kan dateras till tiden omkring 
år 1500. En likartad rankmålning ingår således tex 
i en till år 1499 inskriftsdaterad dekor i Århus dom-
kyrka. 34 Denna datering kan styrkas av kyrkans 
triumfkrucifix (fig 57), som dateras till tiden 
kring år 1500 (se nedan under Triumfkrucifix). 
Den till detta krucifix hörande trabesplankan (fig 
60) torde ej ha kunnat passas in i den romanska 
triumfbågen och det är därför troligt, att krucifixet 
anskaffats i direkt samband med ombyggnaden. 
Den på LUHM förvarade sigi llstampen (fig 30) 
torde sannolikt även kunna hänföras till detta 
skede. 

Den takstol, som nu uppbär korets yttertak, torde 
härröra från byggnadstiden. Långhusets takstol kan 
kort tid därefter ha konstruerats med denna tak-
sto l som förebild, men med användande av material 
från äldre takstolar. Eftersom båda byggnads-
delarna i ett sammanhang erhållit en enhetlig, 
tresprångig taklist, torde tidsskillnaden mellan 
takstolarna vara obetydlig. 

När koret utvidgades, kan en viktig anledning ha 
varit att byggherren önskat erhålla utrymme till ett 
gravställe. Inga gravstenar vittnar dock om att 
byggnadsdelen omedelbart fått en sådan använd-
ning, om man ej tar hänsyn till en ca 1730 omnämnd 
sten över en eljest okänd präst, Oluf Gustafsson 
(Engeströmska saml, KB). Från 1500-talets senare 
hälft föreligger emellertid två hällar, varav den ena 
1589 lagts över en maka till sockenprästen Jörgen 
Madsen (se not 22) och den andra sannolikt över 

BYGGNADSHISTORJA 

två döttrar till samme man. Visserligen kan det ej 
med bestämdhet sägas, att dessa hällar haft sin plats 
i koret, men detta har i alla händelser enligt samme 
uppgiftsgivare, kyrkoherde Johannes Hofverberg 
(se not 5), haft en altaruppsats med årtalet 1594 
och Jörgen Madsens namn, varför det tydligen 
under dennes tid genomgått en renovering. 

Under 1500-talet synes även dopfatet (fig 70) ha 
anskaffats (se nedan Dopredskap). Ett 1838 om-
nämnt brädlock på funten (vis prot) kan ha varit 
samtidigt med detta fat. 

V b. En uppgift om behov av tre skeppund bly 
från år 1636 i det Danske Kancelli (DRA) antyder 
att man detta år företagit en om läggning av kyrkans 
yttertak. Samtidigt har möjligen långhusets östra 
sydfönster tillkommit, eftersom ett snidat trästycke 
med årtalet 1637, tillhörande den samtida predik-
stolen (fig 61) , klär in dettas fönsterkarm. Eventu-
ellt har även de intillsittande, helt likartade kor-
fönstren upptagits i detta sammanhang. Samtliga 
fönster kan dock vara äldre. 

Förändringar under den svenska tiden 
VI a. Sedan riksrådet Tage Thott år 1649 erhållit 
patronatsrätt till Barsebäcks kyrka, inflyter de 
arkivaliska uppgifterna om reparationer och för-
ändringar ytterst sparsamt fram till år 1922, då 
dessa rättigheter upphävdes. Tage Thott synes 
emellertid ha försett kyrkan med en sedermera 
stulen kalk, en ligt en uppgift från 1729 (Enge-
strömska samt, KB). Sonsonen Knut Thott var 
patronus vid Skånes övergång till Sverige, som för 
såväl hans egen som för kyrkans del innebar stora 
svårigheter. Efter freden försökte Thott under en 
längre tid förgäves sälja både godset och patronats-
rättigheterna. Så sent som 1701 krävde han er-
sättn ing för en år 1697 utförd reparation på tornet 
(vis prot), vilken torde ha omfattat en påbyggnad 
av det bevarade medeltida murverket upp till de 
nuvarande ljudgluggarna (se ovan under Murverk). 
Byggnaden hade tydligen blivit svårt skadad under 
de dansk-svenska krigen och 170 I var den ännu 
»mycket bristfällig på taak och gafflen, hwarest 
wäggjarna gifwa sig ifrån gafwlem> (vis prot). 
Godsets slutlige köpare, överauditören Johan 
Langenhielm (se not 35), har att döma av upp-
gifterna i vis prot 1701 strax efter denna repa-
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ration låtit omgjuta och förstora kyrkans stor-
klocka. 

De ombyggnader, som företogs under 1700-talet, 
har i väsentlig grad satt sin prägel på kyrkans nu-
varande utseende och det är därför mycket be-
klagligt, att de arkivaliska uppgifterna från just 
detta skede är nästan helt obefintliga. På undersidan 
av en knäfallspall (fig 55), som nu står i predik-
stolen men tidigare varit placerad framför altaret, 
står årtalet 1739. Det kan anses troligt, att en even-
tuell reparation vid denna tid bl a omfattat stoffering 
av den gamla altaruppsatsen från 1579, predik-
stolen och triumfkrucifixet med tillhörande trabes-
anordning (se nedan under Inredning). Möjligen kan 
den jämtländske kyrkomålaren Carl Hofverberg35 

utpekas som restaurator. 
VI b. En verkligt omfattande upprustning av 

kyrkan synes ha kommit till stånd först sedan Gustaf 
David Hamilton (se not 13) 1758 lämnat armen och 
bosatt sig på Barsebäcks gård . Kyrkan var tydligen 
då ännu tämligen förfallen, till fö ljd av att flera av 
de under det föregående skedet utförda reparatio-
nerna varit av provisorisk karaktär. Hamiltons första 
dokumenterade åtgärd har så ledes varit att ånyo 
låta omgj uta storklockan, en ligt inskription år 
1759. Därefter är endast ytterligare två åtgärder 
inskriftsdaterade, nämligen nykyrkans tillbyggnad 
år 1771 och påbyggnaden av tornet år 1772. Altar-
uppsatsen bör emellertid ha tillkommit före hans 
makas bortgång år 1769, eftersom den bär bådas 
vapen (fig 53). 

Det egentliga byggnadsarbetet synes således ha 
kommit i gång först i början av 1770-talet. Da-
teringen av nykyrkotillbyggnaden inskränker sig 
visserligen till ett i dörrlåset in karvat årtal, men den 
nära överensstämmelsen med årta let på tornet gör 
uppgiften trovärdig. Inga säkra dateringar före-
ligger dock för sakristia och gravkor. Det senare säges 
i inv 1830 ha tillkommit för »några och fyratio år 
sedan», vilket skulle innebära någon gång på 1780-
talet, möjligen i anslutning till Hamiltons död år 
1788. Eftersom uppgiften knappast ger intryck av 
någon större tillförlitlighet, torde man ha rätt att 
fråga sig om det inte är troligare att gravkoret 
uppförts som en direkt följd av Hamiltons makas 
död år 1769. Om så är fallet, kan detta bygge ha 
varit upptakten till kyrkans fullständiga om-

byggnad , samtidigt som det i tiden ansluter sig till 
de ombyggnadsföretag på gården, som blev utförda 
under 1760-talet.36 Redan under 1740-talet hade 
Hamilton tagit kontakt med överintendenten Carl 
Hårleman ( 1700- 1753)37 för en projekterad om-
byggnad av Barsebäcks slott samt en nyanläggning 
av trädgården. Hårleman var under sina sista år 
flitigt sysselsatt med projekteringen för den nya 
fästn ingsstaden i Landskrona.38 Efter hans död 
fortsattes hans påbörjade verk i staden av ett antal 
fortifikationsofficerare, bland vilka märkes Hans 
Christian Dehn. 39 Eftersom denne dels signerat ett 
förslag till om byggnad av Barsebäcks slotts-
byggnad,40 dels stått för byggnadsarbeten vid 
Sofia Albertina kyrka i Landskrona, synes det 
sannolikt att han även lett ombyggnaden av kyrkan 
i Barsebäck. Enligt Hårlemans förslag skulle Sofia 
Albertina ha erhållit liknande tornhuvar samt kors-
glober på tvärskeppsgavlarna. 

De nytillkomna byggnadsdelarnas ark itektur har 
i stort sett bibehållits oförändrad. Kopparhuven, 
som täcker gravkoret, blev emellertid helt förnyad 
under 1940-talet. Den ursprungliga huven hade en 
enkel krönavslutning av järn (skrivelse 1926 från 
Otto Rydbeck, ATA). På tornhuven har endast 
krönprydnaden ursprungligen varit av koppar, 
medan huven i övrigt varit täckt med ekspån 
(Brandförsäkringsverket, Sthlm). Fönster- och dörr-
öppningar torde i samtliga om- och tillbyggnader 
ha behållit det format de erhållit under 1700-talet, 
men av trävirket är endast dörrarna i nykyrkan och 
sakristian bevarade. På herrskapsläktaren torde 
träräcket i öppningen mot koret vara ursprungligt, 
frånsett en sekundärt påsatt psalmbokshylla. Ny-
kyrkans kalkstensgolv torde härröra från ombygg-
nadstiden , liksom också den slutna bänkinredningen 
varav ett par fragment blivit bevarade (fig 67). 

Ombyggnadsarbetet på tornet har med all sanno-
likhet inbegripit upptagandet av den nuvarande 
västra ingången. Samtidigt bör de båda romanska 
portalerna ha blivit igensatta och det medeltida 
vapenhuset rivet. Fyndet av den ena portalens 
dörr (fig 47) i ett uthus på Barsebäcks gård visar hur 
samordnat byggnadsarbetet varit på godset och i 
kyrkan. Sakristian har med all sannolikhet till-
kommit samtidigt med de övriga 1700-talstill-
byggnaderna. Ett brandförsäkringsbrev från 1809 
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är dock det första belägget på dess existens (Brand-
försäkringsverket, Sthlm). 

Förändringarna under 1800-talet har huvud-
sakligen berört inredning och inventarier. År 1815 
erhöll kyrkan nytt nattvardssilver (fig 71), sedan 
det gamla blivit stulet. Vid biskopsvisitationen 1838 
säges kyrkan vara »något mörk», något som vid den 
följande prostvisitationen 1844 konstateras ha 
blivit avhjälpt genom insättande av tre nya fönster 
i den »så kallade gamla Kyrkan», dvs i långhus och 
kor. Samtidigt säges bristfälligheter gällande bänk-
arna ha avhjälpts, vilket torde kunna innebära att 
man anskaffat de grönmålade, öppna bänkar med 
profilsågade sidor, varav en nu står på herrskaps-
läktaren. Samtidigt torde »fiskarläktaren», dvs den 
nuvarande orgelläktaren, ha tillkommit och predik-
stolen ommålats. Golvet i »gamla kyrkan» säges 
ha blivit förbättrat. Slutligen kan en i fragment 
bevarad ampel härröra från denna reparation (se 
nedan under Ljusredskap). 

Eftersom de södra kyr kogårdsgrindarna bär 
inskriften »fredrika Bonde - Gustaf Hamilton», 
bör de ha tillverkats redan före 1854, då Gustaf 
Hamilton (se not 18) avled. Inom det nytillkomna 
kyrkogårdsområdet förlade sedermera patronus sin 
familjegrav (se ovan under Kyrkogård). Intill slutet 
av 1850-talet begravdes dock släkten Hamiltons 
medlemmar i det gamla gravkoret. Sedan några 
kyrkobesökare, som hade sina bänkplatser intill 
gravkoret, vid prostvisitationen 1886 »klagat öfwer 
golfkyla», blev slutligen öppningen igenmurad. 

Vid visitationen 1874 var biskopen över huvud 
taget mycket kritisk mot kyrkobyggnaden, som han 
fann »vara försedd med dålig inredning och sakna 
tillräcklig dagern, och dessutom »i allmänhet vore 
illa byggd och vanprydlig». För den händelse 
patronus ej med det snaraste kunde rätta till de 
påtalade bristerna, hoppades visitator, att denne 
ville »inom en icke alltför aflägsen framtid henne 
alldeles ombygga». Uppmaningen tycks dock ej ha 
medfört några som helst omedelbara åtgärder. 

VI c. Inför prostvisitationen 1891 företogs en 
genomgripande förändring av kyrkans interiör, 
sannolikt i direkt anslutning till den totala ombygg-
nad av Barsebäcks slott, som 1889 utfördes under 
ledning av den danske arkitekten Carl Granzow.41 

Troligen har denne även varit ledare för restau-
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reringen av kyrkan, även om detta ej kan beläggas 
i bevarade handlingar. Nytt golv, av cement, inlades 
i torn, långhus och kor samt på herrskapsläktaren, 
som fick ny uppgång, dörr och inredning. Ny kyrkan 
erhöll nytt innertak. I samband med anskaffandet 
av den nya bänkinredningen i kyrkan har, enligt vis 
prot 1891, systemet med bänklängder slopats. 
Visitator fann emellertid restaureringen otillräcklig 
och yrkade bl a på en ny altaruppsats samt reno-
vering av predikstolen. Det sistnämnda arbetet 
tycks kort därefter ha blivit utfört (se nedan under 
Predikstol). Trabesanordningen synes redan 1891 
ha blivit demonterad, eftersom krucifixet första 
gången omnämnes i den till protokollet fogade 
inventarieförteckningen. Uppställandet av grav-
stenar i tornet och vid långhusmuren torde även ha 
verkställts före I 891. 

Enligt av patronus till pastorsämbetet inlämnad 
redovisning för kyrkotiondets användning, köptes 
1896 en ny orgel och ett dopfat (PÄ). I samma 
visitationsprotokoll omnämnes denna orgel som en 
kammarorgel och som sådan endast »i brist på en 
riktig kyrkorgel , användbar till ledning av för-
samlingssången». 

Restaureringar 
VI d. I samband med patronatsrättighetens upp-
hörande 1922 förband sig greve Adolf Hamilton 
1923 att bekosta en restaurering, till vilken förslag 
(ATA) uppgjorts av domkyrkoarkitekt Theodor 
Wåhlin (1864- 1942). Restaureringen kom att ut-
föras i ett par etapper från 1924 till 1928 (program i 
K-byrån, Raä). Den omfattade i det yttre fram-
tagning och markering av de romanska portalerna, 
ny trappa och dörr till tornets övre våning, nya 
dörrar till västportalen, nya fönsterbågar i hela 
kyrkan samt nytt tegeltak. I det inre framtogs 
målningarna i tombågen, samtidigt som en gammal 
i bågen insatt panelvägg med dörrar byttes ut mot 
en ny. Triumfkrucifixet (fig 57) och trabesplankan 
(fig 60) konserverades och sattes upp på norra kor-
väggen, sedan ett fönster där murats igen. Dop-
funtens plint (fig 68), som av allt att döma förts 
bort 1891, blev återbördad till sin funktion. 
samband med att järnkaminerna utbyttes blev 
en spiselliknande murnisch uppmurad vid nykyr-
kans västra vägg. Trägolv lades in i bänkkvarter 
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och sakristia, där den senare förut haft golv av 
tegel. 

År 1941 revs den gamla orgelläktaren i långhuset 
och en ny piporgel placerades på nykyrkans »fiskar-
läktare», sedan denna för ändamålet byggts ut åt 
söder. Under läktaren monterades en panelvägg 
och bakom denna anordnades diverse biutrymmen, 
städskrubb etc. Samtidigt höjdes innertaket 60 cm. 
Arbetet leddes av domkyrkoarkitekt Eiler Grrebe 
(program i K-byrån , Raä). 

Under 1940-talet fick gravkoret en ny kopparhuv. 

Inredning och inventarier 

Altaranordning 
Altaret (fig 53), som utgöres av en med altarupp-
satsen sammanbyggd träkonstruktion, är placerad 
halvannan meter framför korets östvägg. Ungefär 
en meter framför altaret står ett rakt skrank med 
kontursågade balusterdockor (fig 56). Det hela är 
målat i grön marmorimitation med rödmarmore-
rade fält i guldinramning på skrank och altare. 
Skulpterade delar är förgyllda. Uppsatsens baksida 
är gråmålad. 

Altarbordets framsida smyckas av de hamiltonska 
och hildebrandska vapnen (fig 53), vilket utvisar att 
anordningens uppsättning blivit ombesörjd av 
kyrkans dåvarande patronus, fältmarskalken greve 
Gustaf David Hamilton (se not 13) och hans maka, 
född Hildebrand. Detta torde ha skett efter deras 
inflyttning på Barsebäcks gård 1758 och före makans 
död 1769. 

Altaruppsatsen (fig 53) har en rektangulär upp-
byggnad med ett profilerat entablement. Mitt-
partiet utgöres av en oljemålning framställande 
Kristus i Getsemane. Över tavlan finns på entable-
mentet en treenighetssymbol , som flankeras av 
två kerubhuvuden. På två sidopostament, upp-

Samtliga tegeltak förnyades 1950 och samtidigt 
installerades elvärme. Där en kamin stått, i korets 
sydvästra hörn, uppställdes dopfunten , tidigare 
placerad vid korets nordmur strax utanför altar-
skranket. Korets östra fönster erhöll 1951 en glas-
målning (fig 51), utförd av konstnären Hugo 
Gehlin. Elektriskt ljus hade installerats 1942, men 
en ny och mer omfattande installation utfördes 
1955 (K-byrån). Kyrkans äldre träinventarier 
konserverades 1965 av konservator Albert Eriksson 
(rapport i ATA). 

byggda på ömse sidor om altaret, sitter två förgyllda 
putti av barocktyp, som troligen ursprungligen 
hållit t ex palmkvistar eller pinoredskap i händerna. 
Altartavlan är utförd i en bred målerisk teknik med 
huvudsakligen gröna, blå och rosa färgtoner och 
ger intryck av att vara utförd av en mindre skicklig 
konstnär, men efter god förlaga. - Altaruppsatsens 
totala höjd 360, höjd från altarskivan 256 cm. 

I en uppgift i Engeströmska samlingarna på KB 
från ca 1730 uppger kyrkoherde Johannes Hofver-
berg (se not 5) att namnet på hans företrädare Geor-
gius Matthiae, dvs Jörgen Madsen (se not 22), 
jämte årtalet 1594 kunnat läsas på den dåvarande 
altaruppsatsen »å ena sidan av altaret». Sedan den 
nuvarande anskaffats synes delar av den gamla en 
tid ha förvarats i sakristian (vis prot 1838). 

Framför altaret står en knäfallspall utan rygg, 
sannolikt tillkommen vid 1891 å rs restaurering. Till 
helt nyligen stod på denna plats en annan pall, med 
rygg, nu placerad i predikstolen (fig 55). Längd 50, 
höjd 47 cm. Liksom den förstnämnda är denna pall 
brunmålad samt försedd med stoppning och klädsel 
av röd schagg. På undersidan är årtalet 1739 målat 
(se ovan under Byggnadshistoria VI a). 

Fig 53 a. Altare och altaruppsats från omkring 1760 av snidat , målat och förgyllt 
trä med altartavla föreställande Kristus i Getsemane. På altaret de hamiltonska 
och hildebrandska vapnen. Foto 1969. 

Altar with reredos dating from ca 1760, oj carved, painted and gilded wood with an 
altarpiece oj Christ in Gethsemane. On the altar are the coats-of-arms oj the Hamilton 
and Hildebrand families. 
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Gotisk stenskulptur 

I LUHM förvaras ett i sandsten skulpterat huvud 
(inv nr 14573), som enligt uppgift i museets katalog 
påträffades på Barsebäcks kyrkogård någon gång 
kring sekelskiftet 1900 »vid grävning av en grav», 
varefter det skänktes till museet av kyrkoherde 
C G Björk. Höjd 25, bredd 22 cm. Huvudet har 
brutits av vid halsen, näsan är avslagen och halsen 
skadad (fig 54). Även nackpartiet är skadat, men 
det är sannolikt att det från början endast var grovt 
tillhugget och skulpturen torde således ha stått mot 
en vägg, om inom- eller utomhus är svårt att avgöra. 
Eftersom skulptur i rent arkitektonisk funktion 
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Fig 53 b. Detalj av 
altaruppsatsen. Foto 
1969. 

Detail of reredos. 

från denna tid är ovanlig i Skåne, är det emellertid 
san nolikt att figuren är en helgonbild som tillhört 
ett altare. Den regelbundet ordnade frisyren har 
identiska motsvarigheter i landskapets tidiggotiska 
träskulptur, tex den i LUHM förvarade Brösarps
madonnans jesusbarn, av Hans Wåhlin daterat till 
1200-talets sista fjärdedel. 42 

Triumfkrucifix 

I bågen mellan korets båda va lv hänger sedan 1947 
ett sengotiskt triumfkrucifix av ek (fig 57). Över den 
korsfäste sitter ett inskriftsband med INRI. Hans 
pek- och långfinger var avbrutna och har nygjorts 
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Fig 54. Skulpterat huvud av sandsten , 
funnet på kyrkogården. Unggotiskt , 
troligen slutet av J 200-talet. LUH M 
Foto B Centerwall 1970. 

Sculptured head, sandstone, probably 
dating from the end af the 13th 
century . Found in the churchyard. 

Fig 55. Knäfallspall av snidat trä 
med stoppning, daterad J 739. Foto 
1969. 

Kneeler af carved wood, 
upholstered, dating from 1739. 

Fig 56. Altarskrank med kontursågade balusterdockor från 
omkring 1760. Foto 1969. 

Altar mil with contour-smvn balustzrs dating from ca 1760. 
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vid renoverin gen 1928 (se neda n) meda n däremot 
en bit av ländklädet, som böljat ut från vänster 
sida, ej blivit ersatt. En ur tagning på fi gurens bak
sida utvisar var den suttit intappad , so m pendang 
ti ll den bevarade fliken på höger sida. F iguren är 
kompakt och ryggsidan fullständigt sk ulpterad. 
Över huvud taget ä r sk ulpturen o msorgsfullt och 
detalj r ikt utförd med bröstvårtor, nave l och de 
svä llande ådrorna på höger fot tydligt markerade. 
Den förvridet hä ngand e gesta lten är anatomiskt vä l 
studerad . Sidosåret ä r djupt in sk uret. Ansiktet 
(fi g 58) präglas ej av någon natura li sm av neder
länd sk typ, utan har k lassisk profil med rak näsa 
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Fig 57. Triumf
krucifix, omkring 
1500. Foto 1969. 

Road, ca 1500. 

och hög näsrot. Skägg och hår är lock iga. Krona n 
består av kraftigt törne virat i två varv. Höftklä
dets veck bildning ä r, trots de utfl addrande vecken, 
realistiskt trovä rdig. De tre spikarna har fyrka ntiga 
huvuden. 

Korset prydes av tio krabbor sk urna i ett med 
korsplankorna. Halva anta let blev dock komplette
rat vid renoveringen av skulpturen 1928. Korsän
darna ha r evange li stsymboler i fyrpass, o mgivna 
av liljeformade hörn blad , varav ett ä r nygjo rt. 

D e detalj rikt utformade symbolerna, bla nd vilka 
särsk ilt mä rkes den i vid kåpa skrudade Matteus (fig 
59), hå ll er sk riftband med fö ljande texter SANC[T] 



Fig 58. Deta lj av Kristusbilden (jf r fig 57). Foto 1969. 

Detail of the figure of Chris!, cf Jig 57. 

F ig 59. Matteus-ängeln på korsets nedre ändplatta. Jfr fig 
57. Äldre foto. 

SI Matthew ange! 011 the lower roundel of the cross. Cffig 57. 

Fig 60. Snidad och må lad planka , som eventuellt var it sam111a nkomponerad med triumfkrucifixe t. 
Den nuvarande bemålningen är frå n 1700-ta let. Foto. 1969. 

Carved, painled board, which may have been connected with lhe road. The painting da/es from the 
18th. century . 
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MARCO, S[ANCT] L[U]CAS och SANCT 
[M A T]TEVS. Johannes skriftband är helt oläsligt. 

Korsets övre arm har sågats och kortats omedel-
bart ovanför glorian i mitten av korset, sannolikt 
för att därigenom bättre passa in i den bågöppning, 
där det ursprungligen monterats. - Korsstammens 
längd 190, tvärträets 144 - Kristusfigurens 95 cm. 

Renoveringen, utförd 1928 av Hans Erlandsson 
(rapport i LUHM), bestod framför allt i en kom-
plettering av den fragmentariska bemålningen. 
Enligt rapporten hade korset en till större delen 
bibehållen grön bemålning. Korsets hålkälade kant 
var röd och en tunn list innanför denna belagd med 
guld. Evangelistmedaljongernas bottnar och den 
cirkelrunda glorieskivan var röda. Gloriekorset var 
förgyllt i likhet med krabborna och ramarna kring 
symbolerna. På figurskulpturerna var färgen mycket 
defekt. Kristi ländkläde bar spår av röd färg och 
guldbeläggning. Likaså fanns guldspår på Matteus-
symbolens dräkt. Korsets kanter och baksida var 
målade i brunrött. Med ledning av dessa spår har 
Erlandsson försökt återställa skulpturens ur-
sprungliga färgskala, sedan först resterna efter en 
övermålning, troligen från 1700-talet, blivit av-
lägsnade. Korset hade då blivit marmorerat i grå-
blått samt ländklädet och medaljongernas bottnar 
målade i blått. Före restaureringen var krucifixet 
placerat på den norra väggen i korets östra trave, 
där en tillhörande trabesplanka (se nedan) fort-
farande är uppsatt. 

Adolf Anderberg har i en publikation behandlat 
krucifixet och framhållit dess nederländ skt präglade 
stilkaraktär samt daterat det till 1400-talets sista 
fjärdedel. 43 En datering till tiden omkring 1500 
torde dock vara riktigare (uppg av R Norberg). 

Trabesplanka (?) 

När krucifixet först uppmärksammades, stod det 

undanställt jämte en 250 cm lång, ornerad planka, 

som nu är upphängd på norra korväggen (fig 60). 

Sidorna dekoreras av ett genombrutet rankverk. 

Med nuvarande upphängning är det övre rankverket 

ca 10 och det nedre ca 7 cm brett. Mellan rankorna 

ä r plankan 16 cm bred. Plankans färger har endast 

konserverats av Erlandsson och den nuvarande 
bemålningen i rött, grönt och gult torde huvud-
sakligen härröra från 1700-talet. 

På utställningen av Äldre kyrklig konst i Skåne i 
Malmö 1914 var plankan monterad under kruci-
fixet som en markering av en trabesbjälke, och i den 
publikation som gavs ut i anledning av utställningen 
har Otto Rydbeck behandlat den som en trabes-
planka i samband med andra skånska lämningar 
efter trabesanordningar.44 Dessförinnan hade Adolf 
Anderberg, i omedelbar anknytning till utställ-
ningen, publicerat både planka och krucifix. 45 

Enligt denne författares uppfattning är plankans ena 
ända avsågad. En närmare granskning av de 
ursprungliga trädymlingarnas placering visar dock, 
att denna uppfattning måste vara felaktig , och 
plankan har således redan vid tillverkningen varit 
olika avslutad i de båda ändarna. Den kan således 
endast betraktas som en del av en försvunnen 
anordning, vars utseende nu svårligen kan re-
konstrueras. Eftersom plankans bemålning nära 
överensstämmer med predikstolens, är det kanske 
troligt, att den tillhört ett skrank, som predik-
stolen sekundärt blivit sammanbyggd med. I alla 
händel se r tyder den rika utsmyckningen på en något 
mer komplicerad anordning än en vanlig trabes-
bjä lke. 

Predikstol 
Predikstolen (fig 61 - 66), placerad i det romanska 
långhusets sydöstra hörn, ä r ett rikt förgyllt och 
målat arbete av ek. Korgens fem sidor prydes av 
relieffält föreställande Födelsen (fig 62), Korsfästel-
sen (fig 63), Uppståndelsen (fig 64), Himmelsfärden 
(fig 65) och Förklaringen (fig 66). Under fälten ses 
i kartuscher inskriptionerna COR CHRISTIANI 
PRAESEPE DOMINI ( = En kristens hjärta är 
Herrens krubba), SOTERJA GENERIS HVMANI 
( = människosläktets frälsning) , RESYRRECTIO 
IESY DOMINI ( = Herren Jesu uppståndelse) , 
ASCEDENS AD DEXTERAM DEJ ( = Uppstigan-
de till Guds högra sida) samt NOSTRA GLORIA 
TRANSFIGVRATIO CHRISTI ( = Vår ära Kristi 
förklaring). Fälten avdelas av atlantfigurer fram-
ställande de fyra evangelisterna med symboler 
samt de två genom sina frisyrer karakteriserade 
apostlarna Petrus och Paulus. Figurerna står på 
konsoler, smyckade av individuellt skulpterade 
huvuden (fig 26). Under dessa prydes underredets 
ribbor av groteskt utformade maskaroner. Atlan-
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Fig 61. Snidad , målad och förgylld 
predikstol, daterad J 637. Foto 1969. 

Carved, painted and gifded pulpil , 
dated 1637. 

terna uppbär ett entablement med äggstav och tand
snitt sa mt inskriptionen : »Thi I ere Icke De Som tale, 
M en Faderens Aand , taler Wed eder : MATT. X.» 
Entablementets hörn smyckas av kerubhuvuden . 
Korgen ä r föra nkrad i kyrkans sydvägg invid den 
östra smygen till det hä r sitta nde fö nst ret. Fönster
smygens inre hörn ä r inklätt av ett snidat mellan
stycke med årtalet 1637 samt texten JOHAN : ERAS : 
P : LOCl:. 46 Ornamentiken är utförd omväx lande i 
pla ttskä rning och relief. K o rgen s stö rsta bredd är 
136 cm och bröstningens höjd över kyrkans golv är 
204 cm. 

Av trappan till predikstolen å terstå r endast det 

I NREDN I NG OCH I NVEN TARIER 

' 

ena räcket, det västra, medan det andra vid 1890-
talets restaurering blev ersatt med ett nytt. D et 
bevarade räcket är indelat i två spegla r och smyckas 
upptill av en ranka i plattskärningsteknik samt ett 
tandsnitt. 

Runt predikstolens sjusidiga tak läses en med 
kerubhuvuden avdelad text : »Hörer i Himle oc Du 
Jord H0 r Vel til , Thi H erren taler. ESA : I.» Även 
invändigt har det synbarligen i hörnen sutti t kerub
huvuden, men av dessa finns endast kvar en vinge 
i hörnet invid fönstersmygen . Plattskä rningen i 
mittfältet ä r helt bortfallen, men spåras i färgen . I 
centrum hä nger en duva med svaga spår efter en 
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Fig 62. Kristi födelse samt aposteln Petrus och evangelisten 
Matteus. Detalj av predikstolen i fig 61. Foto 1969. 

The Birlh oj Chris! , St Peter the Apostle and St Mallhew the 
Evangelist. Delail from pulpil in Jig 61. 
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Fig 63 . Korsfäs telsen samt evangelisterna Matteus och 
Markus . Detalj av fig 61. Foto 1969. 

The Crucifixion and the Evangelists St Mallhew and St Mark. 
Detail from Jig 61. 

Fig 64. Kristi uppståndelse sa mt 
evangelisterna Markus och Lukas. 
D etalj av fig 61 . Foto 1969. 

The Resurrect ion oj Chris! and the 
Evangelists St Mark and St Luke. 
Detailfrom Jig 61. 



ursprunglig bemålning i gu ld och lysterfärger. Duvan 
är inköpt i en antikhandel och skänktes till kyrkan 
1947 (vis prot; inv 1952). 

Beträffande den allmänna uppbyggnaden av 
prediksto len bör framh å llas, att en av dess sidor 
tydligt markerats som fram sida. Kerubhuvudena på 
såväl korgen som taket är nä mligen vända så , att 
de framhäver sidan närmast sydväst om den där 
läsp ulten är placerad (fig 61). Både reliefer och 
figurer torde vara omplacerade. Den ursprung
liga uppställningen kan ha varit fö lj ande: Paulus, 
Födelsen , Petrus, Förklaringen , Matteus, Kors
fäste lsen, Markus, Uppståndelsen, Lukas, Him
melsfä rden samt Johannes (fig 62- 66) . Reliefernas 
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Fig 66. Kristi förklaring samt a posteln Paulus och evangelis
ten Jo hannes. Detalj av fig 61. Foto 1969. 

The Transfiguration oj Christ, St Paul the Apostle and St John 
the Evangelist. Detail from Jig 61 . 

Fig 65. Kristi himmelsfärd. D eta lj av fi g 61. Foto 1969. 

The Ascension oj Chris/. Detail from Jig 61. 

inbördes ordning blir då kronologiskt riktig, 
samtidigt som den dramatiskt effektfulla Uppstån
delsereliefen, nu placerad under läs pulten , få r pryda 
framsidan och liksom nu blir fl a nkerad av de mot 
varandra blickande evange li sterna Markus och 
Lukas. 

Under 1800-talets sista skede har predikstolen 
blivit kraftigt omdanad och sannoli kt förlorat en 
del av sin ursprungliga utsmyckning. Den likartat 
uppbyggda, men ur stilsynpunkt något å lderdom
ligare predikstolen i Kävlinge gamla kyrka, kan ge 
en ungefärlig uppfattning om vad som försvunnit 
(SvK Sk I: I , s 14, fig 8, 13- 14), sannolikt blaen 
predikstol sdörr och en rik uppsättning krön-
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BARSEBÄCKS KYRK A 

F ig 67 . D örr till bänkinredning frå n 1700-t:i let. Foto J 969. 

D oor of 181/r cenlury pews. 

prydnader på taket. Korgens posta ment, so m 
ursprungligen troligtv is va rit ri kt dekorerad , blev 
vid den påfa llande amatö rmässigt utfö rda reno
ve ringen inklätt med bräder, så att den nu har en 
enkel, sexsidig form. Skulpturerna har plockats om 
och försetts med klumpigt skurn a komplette ringar 
som sedan ej blivit bemålade. Bl a har ett fl ertal 
händer förnyats och evangeli sten Johannes' örn 
utbytts mot en uggla. D e gamla partierna har en 
bemålning so m i stort sett torde härröra från 1700-
talet och so m till sin karaktär väl överensstämmer 
med trabesplankans (se ovan). Senare övermålningar 
har av lägsnats av Albert Eriksson , då denne J 965 
konserverade samtliga äldre träskulpturer i kyrkan 
(rapport i ATA). De i samma brokiga färger som 
rankorna på trabesplankan bemålade, delvis för
gyllda figurerna och ornamenten framträder således 
mot en blågrön bakgrund . Det bevarade trappräcket 
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har marmorerade spegelfält samt en målad rokoko
ranka av samma typ som den på trabesplankan. En 
läspult, troligen en till sats från J 700-talet, uppställd 
på ko rgens bröstning, är även den marmorerad . 

Det är möjligt att denna stoffering, vars färgskala 
torde vara unik för landskapet, hänför sig till å r 
1739 och ä r utförd av den jämtländ ske kyrko
målaren Carl Hofverberg (se not 35 samt under 
Byggnads histo ri a VI a) . Han s första kända arbete, 
daterat 1739, nämligen stofferingen av ett barock
altare i Revsunds kyrka (Jä),47 har en liknande 
färgskala, men med den avvikelsen att fi gurerna 
huvudsak ligen ä r vitmålade. 

Nummertavlor 

Kyrkan ha r nu två släta nummertavlor med en 
enkel li st upptill. De ersätter två bevarade mycket 
stora tav lor, 126 x 79 cm, med profil erade, brun
målade ramar, tillkomna vid den J 89 1 avs lutade 
restaureringen (vis prot). Dessa tavlor var upphäng
da på den östra korväggen , symmetri skt placerade 
på ömse sid or om a lta ruppsatsen. N u ligge r de 
på kyrkvinden jämte tre ä ldre nummertav lor frå n 
1700-ta let eller 1800-ta lets fö rra del. De helt svarta 
tav lo rna, som har ett mått av 90 x 68 cm, prydes 
av enkla, kontursågade krönpartier. Den ena av 
dem är något klumpigt kopierad efter de övriga 
två. 

Bänkinredning 

Inredningen består av öppna bänka r, (fig 48, 49) 
målade i ek imitation och tillkomna vid 189 1 å rs 
restaurering (vis p rot) . Bänkarna är sedan 1920-
ta lets restaurering uppställda på låga träpodier. De 
bilda r två hela kva rter i långhuset samt två kvarter i 
vardera koret, öppningen mellan långhu s och ny
kyrka och inne i nykyrkan, medan herrskaps
läktaren endast har ett kvarter. - På herrskaps
läkta ren stå r vid norra väggen en gråmålad , ur
sprungligen brunmålad , bänk som tillhört en äldre 
öppen bän kinredning, troligen den som tillkom inför 
prostvisitationen 1844. Ytterligare ett par bänkar av 
samma typ magas ineras i prästgården. 

I prästgå rdens ekonomibyggnad förvaras även 
två dörrar, funna på kyrkvinden å r J 937 av Einar 
Lundberg (tjänstememorial , K-byrån) och som 
tillhört en sluten bänkinred ning från 1700-talet 



(fig 67). De är sinsemellan något olika och bör följ-
aktligen ej vara helt jämngamla, även om de 
påmålade rokokoornamenten inte tyder på någon 
större tidsskillnad. Höjd 95 respektive 104, bredd 
49 cm. 

År 1838 omtalas »Prest-stolen, öster om Altaret», 
vilken säges kunna »något inskränkas för att 
öppna större rum emellan den och Altaret» (vis 
prot). Samtidigt förordnas borttagandet av »tvänne 
så kallade Brudstolar», som »hafva fått sin plats i 
Choret, hvarigenom det blifvit så inskränkt att det 
för Nattvardsgäster är alltför trångt». I sakri~tian 
föreslås att »en gammal söndrig stol» skall tas bort. 

Läktare 
Den 194 l- 42 tillkomna orgeln är placerad på en 
läktare vid nykyrkans norra gavel. Under läktaren 
finns bakom en panelvägg dels ett smalt entrerum, 
dels på ömse sidor om detta en trappa upp till läkta-
ren samt ett par städskrubbar och andra biutrymmen. 
Framför panelväggen skjuter ett segmentformat 
parti av läktaren ut i kyrkorummet, där det vilar på 
fyra träkolonner. 

Läktaren har ett räcke med svarvade baluster-
dockor, marmorerade i grågrönt. Detta räcke har 
vid ombyggnaden 1941 (se ovan under Byggnads-
historia VI d) överförts från en äldre läktare på 
samma plats, som användes av fiskare från Barse-
bäckshamn och därför kallades »fiskarläktaren». 
Underredet på denna läktare var ej inbyggt, utan 
vilade på ytterligare fyra kolonner och läktaren 
sköt ej heller lika långt ut i kyrkorummet. Sannolikt 
hade »fiskarläktaren» tillkommit vid reparationen 
av kyrkan inför prostvisitationen 1844 och den 
nämnes första gången vid 1849 års visitation. 

Orgel 

Orgeln är byggd av A Mårtenssons orgelfabrik i 
Lund och tillkom 1941. Den omfattar nio stämmor 
fördelade på två manualer och en pedal (besikt-
ningsinstrument 1942, PÄ). Verket är fördelat på 
två orgelhus, placerade på ömse sidor om läktarens 
fönster mot norr. Fasaderna har ljudande pipor. 

Vid förhandlingar mellan församlingen och pa-
tronus 1923 begärdes bl a att denne skulle skaffa en 
ny orgel (prot 28/ 12 1923, ATA). Fram till 1941 
fick församlingen dock nöja sig med en kammar-
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orgel från 1896 (redovisning av tiondekostnader, 
PÄ). Denna hade i sin tur avlöst en äldre piporgel 
(prot 23/ 12 1925, K-byrån, Raä). Eftersom pip-
orgeln vid 1849-års visitation ännu ej hade inköpts, 
men redan 1886 »befans alldeles oduglig och så godt 
som obrukbar», kan den möjligen ha köpts be-
gagnad. - Båda dessa äldre orglar torde ha stått 
på en 1941 riven läktare med enkel, spegelindelad 
barriär, som stod vid långhusets västra gavelmur 
och vilade på tio fyrsidiga träpelare. 

Dopredskap 
Romansk dopfunt av sandsten (fig 68, 69), bestående 
av rund skål, stående på en slät, cylindrisk fot. 
Skålen smyckas av en fris i låg relief, på ena sidan i 
form av inskrivna palmetter och på den andra av en 
flätad ringkedja. Undersidan är profilerad med 
rundstav och karnis. Vid fotens övre kant leder ett 
fyrkantigt hål in till den centrala uttömnings-
kanalen. Inuti funtskålen kan observeras en med bly 
gjord förminskning av uttömningshålet. Funtens 
höjd 95, skålens diameter 66 cm. 

Den ursprungliga sandstensplinten förvaras i en 
skrubb under orgelläktaren. Höjd 9, diameter 101 
cm. Den har ett centralt hål i uttömningskanalens 
fortsättning. Denna plint stod sannolikt på sin nu 
okända, ursprungliga plats intill den totala om-
läggningen av golven i torn, långhus och kor, som 
ägde rum vid den 1891 avslutade restaureringen 
av kyrkan. 1927 stod plinten lutad mot sak-
ristians nordmur, där den blev uppmärksammad av 
Th Wåhlin. Han genomdrev att den åter blev tagen 
i bruk under funten , som då var placerad i nord-
västra hörnet av korets östra trave (fig 68). Då 
funten i samband med installeringen av elvärme 
1950 blev flyttad till sin nuvarande plats i sydvästra 
hörnet av korets västra trave, blev plinten olyck-
ligtvis ersatt med den nuvarande runda cement-
skivan. - Ett enkelt dopaltare, målat i marmor-
imitation, uppställdes vid samma tillfälle bakom 
funten vid sydväggen. 

Funtens ornering med inskrivna palmetter hänför 
den till en i Skåne mycket vanlig typ, som av 
Monica Rydbeck uppkallats efter den Martin eller 
Mårten stenmästare som med runor signerat fem 
exemplar, därav fyra i Harjagers härad. Eftersom 
skålens form och dekor mycket nära överens-
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Fig 68. D opfunt av sandsten frå n 1100-talet, 
bestående av skå l, fot och plint. Plinten är nu 
magasinerad. Foto A Ed le 1935. 

Sandstone baptismal font, J 21'1 century , 
cornprising bow/, .foo/ and p /in th. The plinth 
is now in storage. 

Fig 69. D etalj av dopfuntens dekor (jfr fig 68). 
Foto 1969. 

Detail o.f ornamentation on font (c.f .fig 68). 



stämmer med dessa signerade funtar, håller hon 
det för troligt, att samme man även utfört funten i 
Barsebäck,48 trots att frisen här, som annars är 
fallet, ej inramas av repstavar och att fotens enkla 
form saknar motsvarighet inom gruppen. För 
funtens datering torde det emellertid räcka med en 
hänvisning till överensstämmelsen mellan profilen 
på skålens undersida och den som finns i kyrkans 
sydportal (fig 46 a). Med all sannolikhet bör funten 
ha färdigställts samtidigt med den romanska sten-
kyrkan. 

I funtskålen står, ovanpå varandra, två dopfat av 
mässing, av vilka det undre inköptes 1896, enligt 
den till P Ä inlämnade redovisningen för tionde-
medlens användning. På brättet läses i versaler 
texten: »Låten barnen komma till mig och för-
menen dem icke: ty sådana höra Guds rike till.» 

Det övre dopfatet (fig 70) har en diameter av 
40 cm. Bottnen smyckas av en pressad relief fram-
ställande Bebådelsen. Brättet är prytt av enstaka, 
spridda blomstämplar. Relieffältet är omgivet av 
en inskrift, av allt att döma endast i form av en 
dekorativ bård av majuskler: RAMEWIShl1Bi. 
Enligt Helge Kjellin är fatet tillverkat i Ni.irnberg 
ca 1550.49 

Vid biskopsvisitationen 1838 klagas det över ett 
brädlock på funten som säges vara i behov av 
reparation. Eftersom detta lock ej omnämnes vid 
något senare tillfälle, har det sannolikt blivit kasse-
rat. Uppgiften säger ingenting om lockets ålder, 
men då en annan kyrka i häradet, Södervidinge, 
äger ett av bräder sammanfogat funtlock från 
1500-talet,50 är det antagbart att det försvunna 
locket i Barsebäck anskaffats samtidigt med dop-
fatet, ca 1550. 

Nattvardskärl 
Kalk av silver, invändigt förgylld (fig 71). Hög 
cuppa, uppåt konisk nod med godronnerad över-
sida samt klockformad fot, vars översta del prydes 
av radiärt lagda ciselerade lagerblad med graverade 
nerver. Kring cuppan läses texten: »Denna Kalk 
är gifven til Barsebecks Kiörka af Gustaf Hamilton 
och Fredrika Bonde år 1815 efter at Kiörkan genom 
tjufvars inbrot uti prestegården blifvit beröfvad 
alt Kiörko silfveret.» Kalkens höjd 23,5 cm, 
cuppans diameter 21, 1 cm. - Till kalken hör en 
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slät, på ovansidan förgylld paten av silver, med en 
diameter av 15,5 cm. På baksidan inskriften: 
»Gifven af Gustaf Hamilton och Fredrika Bonde 
år 1815.» Enligt stämplarna är såvälkalksompaten 
tillverkade år 1815 i Malmö av Jakob Möller.51 

Om den äldre kalk, som blivit ersatt av den 
nuvarande, lämnar Johannes Hofverberg i 1729 
års prästrelationer följande upplysning: »På Barse-
bäcks Kyrkio-Kalk fins icke annat, än H. Tage 
Thotts namn och Adelige wapn» (Engeströmska 
sam!, KB) . Den borde således ha tillkommit någon 
gång i perioden 1649-1658, då Tage Thott var 
kyrkans patronus. Förutom denna kalk nämnes 
1699 »eljest 1 ljten teenfaat, som brukas i socknen 
men nu aldeles oduglig» (vis prot). 

Oblatask av silver (fig 72) i form av ett socker-
skrin i 1800-talsrokoko. Oval, med bukiga former 
och genomgående knäckar över ask och lock. 
På locket ett fastskruvat knippe silverblommor 
samt framtill de ingraverade vapnen för ätterna 
Hamilton och Bonde. Asken står på ett pressat 
fotparti, försett med rika rokokoornament och 
fyra fötter. På framsidan läses: »Gifven till Barse-
becks Kyrka af G . Hamilton & F. Bonde.» Längd 
12,6, bredd 10,4 cm, höjd 11 ,6 cm. Enligt stämplar 
tillverkad år 1849 i Malmö av Petter Wigren. 52 

Sockenbudstyg (fig 73), bestående av kalk, paten, 
oblatask, oblatsked och vinflaska. - Kalk av 
silver med halvklotformad cuppa på sexsidig, uppåt 
avsmalnande fot. På fotens framsida ett graverat 
krucifix . Höjd 11 ,7, diameter 8,2 cm. Tillverkad 
1938 av Wiven Nilsson, Lund . - Tillhörande paten 
med sexsidigt bräm, på vilket finns ett graverat 
hjulkors samt texten: JAG ÄR LIVETS BRÖD. 
Diameter 11 ,4 cm. Tillverkad 1938. - Oblatask av 
silver, cylindrisk med ett på locket graverat Kristµs-
monogram kombinerat med ett kors. Höjd 2,8, 
diameter 4,4 cm. Tillverkad 1940. - Oblatsked av 
silver med runt blad . Skaftet har formen av ett kors. 
Längd 15,5 cm. Tillverkad 1936. - Vinflaska av 
glas med sjusidig, uppåt avsmalnande form. Höjd 
13,8 cm. Tillhörande silverpropp, tillverkad 1936. -
Till sockenbudstyget hör även ett svart ebenholtz-
kors på cylindrisk platta. Höjd 25,1 cm. På samtliga 
föremål finns skådespelare Benkt-Åke Benktssons 
namn ingraverat. Sockenbudstyget har efter donators 
död 1957 överlämnats till kyrkan. 
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Fig 70. Dopfat av mässing, ett s k nlirnbergarbete frå n 
omkring 1550. Foto 1969. 

Brass baptismal dish, so-ca/led Nuremburg work dating from 
ca 1550. 

Fig 72. Oblatask av silver, tillverkad J 849 av Petter Wigren, 
Malmö. Skänkt av Gustaf Hamilton och Fredrika Bonde. 
Foto 1969. 

Silver bread-box, made in 1849 by Petter Wigren, Malmö. 
Dona/ed by Gustaf Hamilton and Fredrika Bonde. 
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Fig 7 1. Kalk av si lver, tillverkad J 8 15 av Jakob Möller, 
Malmö. Skänkt av Gustaf Hamilton och Fredrika Bonde. 
Foto 1969. 

Silver chalice, made in 1815 by Jakob Möller, Malmö. Donated 
by Gustaf Hamilton and Fredrika Bonde. 

Rökelsekar 

I LUHM (inv nr 10300) förvaras ett rökelsekar av 
brons (fig 120). Detta kan möjligen härröra från 
Barsebäck, men det är mera sannolikt att det kommer 
från Hofterup, eftersom denna kyrka under romansk 
tid synes ha varit rikare . Beskrivningen av före
målet har därför hänförts till Hofterup (se nedan). 

Oljelampa(?) 

I LUHM (inv nr 14570) finns en kolonnett av sand
sten, troligen en oljelampa, som består av ett kort 
skaft med tillhörande bas (fig 74). Basen består av 
en smal övre vulst som ligger direkt ovanpå en 
mycket kraftig undre vulst, som i sin tur vilar på 



Fig 73. Socken
budstyg av silver 
samt ebenholts-
kors och vinflaska 
av glas , tillverka t 
1936- 1940 av Wiven 
Nilsson, Lund. Foto 
B Centerwall J 970. 

Viatic11111 co1111n1111io11 
vessels, silver, and 
an ebony cruc1fix 
a11d glass flagan, 
made 1936- 40 by 
Wiven Nilsso11, 
Lund. 

en kvadratisk plint. Fyra små hörnblad är endast 
svagt urskiljbara till följd av den kraftiga vittring 
som ko lonnetten i sin helhet genomgått. Värst 
drabbade är de övre delarna. Strax under den övre 
avslutningen löper runt kolonnettens skaft ett 
ornamentalt band i hög relief, framställande ett 
frontalt djurhuvud, sannolikt en oxe, ett växt
ornament samt tre fyrfotadjur, som synbarligen 
biter sig fast i varandra (fig 74 b) . Skaftet, som 
ursprungligen sannolikt varit tvärt avslutat, har 
överst en rund urholkning med plan botten, som 
troligen bör ha fungerat som behållare för oljan, 
förutsatt att tolkningen av kolonnettens funktion är 
riktig. Höjd 40 cm. 

Innan kolonnetten år 1904 överlämnades till 
LUHM, var den uppställd i trädgården till Barse
bäcks prästgård , där då även Hofterups romanska 
dopfunt förvarades . Kolonnetten kan således ha 
kommit från Hofterup och av samma skäl, som 

INREDNING OCH I N V EN TARIER 

ovan anförts ifråga om rökelsekaret, är detta 
mycket troligt. Eftersom kolonnettens bas har 
stora likheter med sådana från Fulltofta och Gud
muntorp, som båda har eller har haft porta ler av 
samma »antikiserande» typ som Barsebäcks syd
portal ,53 är det dock fullt tänkbart att den här
stammar från kyrkan i Barsebäck. Om så är fallet 
har den tillkommit i samband med uppförandet av 
den romanska anläggningen. 

Ljusredskap 

Två hela och en fragmentarisk ljuskrona härrör 
från 1800-talet, i övrigt har kyrkans nuvarande 
ljusredskap förvärvats under 1900-talet. 

Ljuskronor: 1. En fragmentarisk krona, ut
görande resterna efter en ampel i empirestil, 
möj ligen anskaffad i samband med den 1844 om
talade restaureringen av kyrkan (vis prot). Resterna 
består av ett stjärnformat krönparti i brons, som 
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hängt i en grov kedja av mässing och uppburit en 
prismakrans med en diameter av 22 cm. Sex i 
krönpartiet förankrade tunna mässingskedjor har 
burit en nedre prismakrans med en diameter av 44 
cm samt i en ring med 31 cm :s diameter den nu 
förkomna skålen av grönt glas. Upphängnings
punkterna i den nedre prismakransen är markerade 
av lejonmasker samt spiraler av snodda rnässings
tenar. All metall har varit förgylld. Total höjd 
utan skål 120 cm . Förvaras nu på tomvinden. - 2. 
I västra valvet hänger en krona för tio ljus i fem 
armar, enligt inskrift anskaffad till juldagen 1890. 
Höjd ca 76 cm. - 3. Östra valvet har en krona 
för sexton ljus i åtta armar, enligt inskrift anskaf
fad till juldagen 1891. Höjd ca 92 cm. - 4. I tom
rummet finns en tvåarmad krona i smidesjärn , 
skänkt av smedmästare John Andersson på 1920-
talet. Höjd ca 40 cm. 

På ömse sidor om altaret, på korets norra och 
södra väggar, hänger två tredubbla ljusarmar av 
mässing, enligt inskrift skänkta av lärarinnan Clara 
Svensson 20/6 1937. - Små lampetter med 
matta glasskivor, ritade av Ei ler Gnebe, blev vid 
elinstallationen 1955 placerade i alla valvhörn , 
omedelbart över kragbanden. Samtidigt erhöll även 
den västra kyrkogårdsingångens grindstolpar sina 
krönande lyktor. 

Ljusstakar: 1-2. Ett par förgyllda träljusstakar i 
sen barockstil på höga marmorerade plintar står på 
ömse sidor om altaret. Skänkta 1933 av greve 

Fig 74 a- b. Kolonnett av sandsten från J I 00-talet, eventuellt 
en oljelampa. LUHM. Foto B Centerwall 1970. Ritningen 
utförd av H Olsson 1943. 

Sandstone co/onnette, possibly an oil-lamp, i 2th century . 



Adolf Hamilton med maka. Höjd ca 65 cm. - 3-7. 
På altaret står fem mässingsstakar, till utseendet 
lika trästakarna. De inköptes 1952 för medel som 
skänkts av fiskaren Carl Gustafsson med maka. 
Dessa stakar ersatte två nu kasserade sexarmade 
ljusstakar av mäss ing, so m 189 1 säges vara nyan
skaffade (vis prot). Höjd ca 30 cm. - 8- 9. På 
dopaltaret står ett par moderna ljusstakar av driven 
silverplåt i barockstil. Höjd 24 cm. - 10- 12. Tre 
stakar av samma typ som föregående , men av 
mässi ng, har sin plats i sakristian. Höjd 18 cm. -
13- 14. Läspulten på predikstolen upplyses av två 
trearmade, vridbara mässingsstakar, skänk ta av 
»kantor Lind bergs skolbarn» (vis prot 1931 ). 

Textilier 

Antependier : 1. Av rött ylletyg med altarbrun
liknande app likation upptill, bestående av vitt ylle
tyg med polykroma silkebroderier, framställande 
ett av två vi nträd omgivet Kristusrnonogram . På 
baksidan signerat KM ( = Kristina Martinsson) 
SÄTOFTAHEMMET 1948. Längd 228, bredd 101 
cm. Skänkt 1949 av fiskare n Carl Gustafsson med 
maka. - 2. Av gul sidenbrokad, mönstrad i vitt och 
blått med bandflätor och Kristusmonograrn av 
fornkriste n typ. Längd 153, bredd 101 crn. Tyget 
inköpt i Palestina 1967 av kyrkoherde Gunnar 
Edberg. 

Mässhakar: 1. Av röd sammet med stort kors av 
breda guldgaloner på ryggsidan, på framsidan 
vert ikal bård (fig 75). Kantad med smala guldband . 
Rygglängd 115 cm. Halssprundet är hopfäst med 
ett förgyllt silverspänne i form av två löv, försett med 
mästarstämplar för Erik Malm,54 verksam 1762-

Fig 75. Ovan . Mässhake av röd sammet med guldga loner 
samt spänne av silver, utfört av Erik Malm, verksam i 
Malmö J 762- 86. Foto 1969. 

Above. R ed ve/vet chasuble with go/d lace and a silver morse, 
made by Erik Malm , active in Malmö 1762-86. 

F ig 76. Kollekthåv från 1700-talet av röd sammet med guld
galoner samt pingla av mässing. Foto 1969. 

Red ve/vet col/ection bag with go/d /ace anda brass bel!, J8th 
century. 

I N RED N I G OC H I VE TARI E R 
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1786. Denna datering torde även vara giltig för 
själva mässhaken, som således troligen anskaffats i 
samband med restaureringen av kyrkan omkring 
1770. - 2. Av vit mönstrad sidendamast. På 
ryggsidan skepp och Kristusmonogram i guld- och 
silverbroderi samt vertikal bård av rött ripsband. 
På framsidan och runt axlarna dito bård, broderad 
med guldkors och ECCLESIA BARSEBECK. 
Foder av vitt siden med broderad text i versaler: 
»Gåva till Barsebäcks kyrka till minne av sjökapten 
Emil Gotthard Gustafsson, omkommen i Nordsjön 
vid minsprängning av ångfartyget 'Mars' den 21 / 12 
1939.» Signerad Licium 1941. Rygglängd 111 cm. 
Skänkt av föräldrarna, skeppare Karl Gustafsson 
och hans hustru Matilda. - 3. Av grön ring- och 
strålmönstrad sidendamast. På ryggsidan vertikal 
bård av gulrött guldtyg med fyra broderade figur-
scener, framställande kristen barmhärtighet och 
offervilja. Foder av guldfärgat siden med broderad 
signatur, SSKT 1965 SBS ( = Södra Sveriges Kyrk-
liga Textil, Sigrid Birgitta Synnergren). Rygglängd 
116 cm. Skänkt av grevinnan Marianne Hamilton, 
Barsebäck. 

Bokdyna av röd småmönstrad sidendamast med 
bladrankor av tidig 1600-talstyp, nyvävd på 1900-
talet. Konturbroderi med guldtråd och svart silke, 
hörntofsar av guldtråd. Längd 51, bredd 33 cm. 
Anskaffad 1925. 

Predikstolskläden: l. Av samma tyg som bok-
dynan, guldfrans på en sida, trasigt. Längd 59, 
bredd · 33 cm. - 2. Av sidenbrokad som ante-
pendium nr 2. - 3. Av gulrött, spetskyprat guld-
tyg med broderat kors av ljusblått silke och guld-
tråd i läggsöm. Linnefoder. Anskaffat 1965. Längd 
60, bredd 41 cm. 

Mattor: 1. I korsstygnsbroderi, ylle, grön med 
röda valknutar. Sydd 1931. Täcker övre delen av 
koret innanför altarskranket. - 2. I röllakan, 
röd spegel, bred rutbård. Längd 320, bredd 190, 
cm. Tillverkad 1940. Ligger utanför altarskranket. 
- 3. I röllakan, röd. Längd 65, bredd 48 cm. 
Tillverkad 1940. Ligger framför knäfallspallen. -
4. I röllakan, grön spegel, röd-vit bård. Längd 190, 
bredd 140 cm. Skänkt 1951. Under dopfunten. -
5. I röllakan, dito mönster. Längd 215, bredd 105 
cm. Skänkt 1951. Framför predikstolen. Samtliga 
mattor är gåvor av den kyrkliga syföreningen. 

Kollektredskap 
Kollekthåv (fig 76) av mörkröd sammet, fyrdelad 
påse med guldband, frans och tofs av guldtråd, 
rött skinnfoder. Svarvat träskaft, 158 cm långt, 
med gjuten mässingsring med holk och stöd, 
ornerat med genombruten rokokodekor. På holken 
en mässingspingla. 1700-talstyp. Har sannolikt 
tidigare tillhört Hofterups kyrka (se nedan). 

År 1863 omnämnes i kyrkans inventarieför-
teckning (vis prot) » 1 beslagen ekestock», varmed 
torde avses en fattigstock. 

Gravminnen 
Fyra gravstenar låg i kyrkans golv fram till restau-
reringen 1890 (inv 1830). De är nu uppställda i 
tornet (se ovan under Kyrkogården). 

Jordfästningsredskap 
Likbår, förvarad i prästgårdens ekonomilänga. 
Dekoren inskränker sig till svarvade knoppar på 
kortändarna och profilsågade tvärträn, som parvis 
förenar benen. Längd 358, bredd 79, höjd 58 cm. 

Som mullfat begagnas ett tennfat, skänkt 
1931 av grevinnan Elsa Hamilton. Diameter 36 cm. 
Enligt stämplar tillverkat 1853 i Sven Berglunds 
tenngjuteri, Malmö.55 Jordfästningsspaden av ny-
silver anskaffades 1891 (vis prot). En äldre träspade 
med svarvat skaft, 75 cm lång, förvaras i präst-
gården (se även Hofterup nedan). 

Votivskepp 
I bågen mellan långhuset och nykyrkan hänger en 
95 cm lång fartygsmodell, enligt inskrift på akter-
skeppet den tremastade fullriggaren »Then gyldene 
Freden, Barsebäck» (fig 48). Skeppet skänktes I 946 
av grevmnan Gertrud Hamilton (vis prot 1952). 

Klockor 
På sektionsritningen (fig 41) har klockornas upp-
hängningsanordning samma utseende som den hade 
före en 1934 företagen omhängning, då lillklockan 
sänktes ett stycke och storklockans upphängning 
blev något förändrad. Sannolikt härrör den redo-
visade upphängningen från ombyggnaden av tornet 
år 1772. 

Storklockan är ornerad med dubbla bladfriser 
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Fig 77. Storklockan, gjuten 
J 759 av J Fahlsten , Stock
holm. Foto I Zetterberg 
1918. 

Greal bel!, casl in 1759 
by J Fahlsten, Stockholm. 

runt halsen och en rad uppåtriktade akantusb lad 
runt brämet (fig 77), samt bär på ena sidan , under 
de hamiltonska och hildebrandska vapensköldarna, 
texten : I GENOM BARSEBÄCK FÖRSAM LI NGS SOCHNE 

PATRO S, GENERALENS OCH COMMENDEURENS AF 

KONGL. MAY :TS SWÄRDSORDEN, HÖGWÄLBORNE 

G REFW E, HERR GUSTAF DAV ID HAMILTONS OCH D ESS 

HÖGTÄLSKADE GREFWINNAS, HÖGWÄ LBOR NE GREF!N

NAN, FRU JACOB! NA H ENRI ETTA H ILDEBRANDS 

OMKOSTNAD OCH FÖRSORG OMGUTEN I STOCKHOLM 

AF JOH: FAHLSTEN ÅR 1759.56 På motstående sida läses 

l f\iRE D N ! NG O C H I VENTA RI ER 

inom en rokokokartusch följande vers: TRYCK JES U 

l WÅR SIÄL DI N EGEN LEFNA DS BILD, AT HON MÅ 

LEFWA DIG , OC H IFR ÅN !ORDEN SKILD. Höjd med bygel 
97, diameter 105 cm. 

Den nuvarande storklockan har föregåtts av 
en ä ldre från ca 1700, som i sin tur var en om
gjutning och förstoring av en ännu ä ld re klocka 
(vis prot 1701).57 Den omkring sekelskiftet 1700 
anskaffade klockan beskrives i 1729 års prästrela
tioner sålunda : »På then större Klåckan i Barsebäck, 
som Sal. H. Langenhielm låtit omgiuta, finnas å ena 
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sidan, Vivat Carolus XII. R .S. , sampt ther under, 
thessa orden: Kaller Menigheten tillhopa, för
samlen Folket, etc. Joel.2.15 .1 6. och å andra sidan , 
Patron, Johan Langenhielm, med thes adelige 
wapn» (Engeströmska sam! , KB). 

Lillklockans enda dekor är en svag rundstav i 
övergången mellan kropp och slagring (fig 78). 
Minst två av kronans, dvs upphängn ingsanord
ningens, ursprungliga »öron» är avbrutna och 
ersatta med en enkel järnkonstruktion . . Klockans 
underkant konar något uppåt. Höjd med krona 87, 
diameter 81 cm. Klockan kan dateras senast ti Il 
1200-talets mitt.58 

Tornur 

På Kulturhi sto riska museet i Lund förvaras ett ur, 
märkt »tornur, medeltiden , Barsebäck» (fig 79). 
Uret omfattar gångverk och slagverk. Höjd 102, 
bredd 83, lä ngd 126 cm. Tyvärr saknas övriga upp
gifter, men sanno li kt tillhör uret museets ä ld sta 
förvärv. Detta innebär att det ä r osäkert huruvida 
verket överhuvudtaget härrö r från Barsebäcks 
kyrka - det kan nämligen även ha haft sin p lats på 
Barsebäcks slott. I kyrkan kan uret i a ll a hände lser 
ej ha suttit efte r tornets om byggnad 1772, eftersom 
inga spå r efter visaraxel kan iakttagas. Verket har 
emellertid genomgått flera ombyggnader. Huruvida 
det i sitt ursprungliga skick kan dateras till medel
t iden är ovisst, eftersom li kartade konstr uktioner 
föreko mmit in på 1600-talet.59 

Fig 78 . Li ll klockan, härrör senast från 1200-talets mi tt. 
Foto 1969. 

Snwll bel/, not later than the middle oj the JJth century . 

F ig 79. Urverk från 1500- eller 1600-talet, eventuell t från 
Barsebäcks kyrka. Nu på Kulturen i Lund. Foto B Center
wall 1971. 

Works oja c/ock dating from the 16th or 17th century, pos
sibly from Barsebäck Church. 
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Noter 


I. 	Se L G Sjöstedt, Barsebäcks fiskeläge, s l.1 --38, samt 
M Strömberg, Untersuchungen zur jtingeren Eisenzeit in 
Schonen, s 24. 

2. 	 Utlåtande av Jöran Sahlgren i SvK:s arkiv. 
3. 	 S Benson, Sockennamnen i Harjagers härad, s 33 ff. 
4. 	G Car/quist, Lunds stifts herdaminne, ser 2: 7, s 214. 
5. 	Johannes Hofverberg d ä, f l 686, d l 763, fil mag, kyrko-

herde, prost. Ankom till pastoratet 1714, kyrkoherde i 
Barsebäck och Hofterup 1715, prost i Harjagers kontrakt 
l 734. H har i sin ungdom dokumenterat sig som tecknare 
och grafiker (se E Bager, Kleins skissbok, s 39 ff). I 
Barsebäck synes han, och möjligen i ännu högre grad 
hans son och efterträdare Nils Hofverberg, f 1725, d l 789, 
ivrigt ha understött G D Hamilton (se not l 3) i dennes 
reformsträvanden. - Gift l 714 m Catharina Mar-
gareta Holst, d l 765. De båda makarnas porträtt 
förvaras i Landskrona museum, ej i Barsebäcks kyrka, 
som felaktigt uppgivits i B Hasse/berg, Janus Sigvardi, 
s I 16. 

6. 	L G Sjöstedt, a a, s 59 f. Jfr De reldste danske archiv-
registraturer IV, s 347, samt Jordeböcker över Lunds 
ärkesätes gods vid medeltidens slut, s 295 . 

7. 	 L G Sjöstedt, a a, s 334. 
8. 	Privilegier, resolutioner och förordningar för Sveriges 

städer I , s 464. 
9. 	 L G Sjöstedt, a a, s 38 ff, 45. 

10. 	 Slott och herresäten i Sverige, Skåne I, s 16 f. - P A 
Olsson, Skånska herreborgar, uppger på s 143 sannolikt 
felaktigt , att den äldre anläggningen utplånats 1889, men 
hur stora lämningar, som ännu återstår i den nuvarande 
huvudlängan, är ovisst. 

l l. Skånska herregårdar VI: 4, Barsebäck. 
l 2. G Thulin , Utredning rörande patronatsrättigheter, Afd 

2, s 14 
l 3. 	Gustaf David Hamilton af Hageby, f 1699, d 1788, 

fältmarskalk, en av rikets herrar. Erhöll 1758 som general 
befälet över den svenska armen i Pommern under kriget 
mot Preussen, men tog samma år avsked ur tjänsten och 
drog sig tillbaka till Barsebäcks gods, som han förvärvat 
l 743. Utfärdade 1755 en byordning för Barsebäck, 
inrättade skolor i Barsebäck, Hofterup och Lundåkra. 
Gjorde Barsebäcks gods till fideikommi ss inom sin 
släkt. - Gift med Jacobina H enrietta Hildebrand, d 1769. 

l 4. Libri memoriales, s 156. 
15. Kancelliets brevb0ger 1637-39, s 342. 
16. Tydningen och dateringen är utförd av antikvarie Rune 

Norberg och antikvarie Oloph Odenius. - K Hanell, 
Äldre sigillstampar, s 21, daterar den till 1400-talet. 
Inskriftens början är utan tvekan S9 = förkortning för 
Sanctus. - Beträffande stampens fyndomständigheter 
har R Boström vänligen meddelat, att det i N I Löf-
grens »Samlingar . .. till Ölands Historia och Beskrif-
ning .. . » (ATA) finns en notis i beskrivningen av Alguts-
rums kyrka: »För några år sedan (nu 1819) fants, då 
man vid Algutsrums kyrka tog grus till Landsvägarnes 
fyllning, ett sigill af bronze, hvars stempel var af detta 

S0utseende: THOMAS PAT. ONVS ECLECIE S 
BARSE BECE.» 

17. 	L G Sjöstedt, a a, s 100. 
18. Gustaf Hamilton, f 1778, d 1854, greve, hovmarskalk, 

sonson till G D Hamilton (se not 13). Tillträdde Barse-
bäcks fideikommiss efter faderns död år 1800. - Gift 
1807 med Fredrika Bonde af Björnö, d 1864. 

19. 	Rapport av F Hansen 1938 i ATA. Kyrkvaktmästare 
H Lundh styrker att det ej kan röra sig om en del av 
kyrkogårdsmuren. 

20. 	U Otterstedt, Från gotik till renässans, s 104. 
21. 	 Ibidem, s 106. 
22. 	 Jörgen Madsen, d 1595 (?), kyrkoherde, prost. Omnämnes 

1570 som kyrkoherde i Barsebäck, som prost 1594. -
Gift 1 med Kristine Andersdatter, d 1589. Gift 2 med en 
dotter till kyrkoherde Erik Nielsen i Västra Karaby. 

23. 	 Svante Johan Möllerheim, f 1708, d 1774, lagman. Var 
1742- 1748 auditör vid ett värvat regemente, uppsatt 
1741 av G D Hamilton (se not 13), därefter överauditör 
samt 1749- 1769 häradshövding i Torna, Bara och Har-
jagers härader. Ogift. 

24. 	Hedvig Ulrika Hamilton, f 1706, d 1766, syster till 
G D Hamilton (se not 13). Donerade enligt ett i avskrift 
bevarat testamente (LLA) medel till driften av den 1762 
inrättade skolan i Hofterup. 

25. 	 Se M Rydbeck , Skånes stenmästare, fig 196. 
26. Jfr den tidigare i Malmö museum deponerade 	dörren i 

Perstorps kyrka i Norra Åsbo hd. - E Ekhoff, Svenska 
stavkyrkor, s 345 f. 

27. 	M Mackeprang, Fyenske jrernbundne Kirked0re fra 
Middelalderen, s 5, fig 2. 

28. 	E Lundberg, Järnbeslagna dörrar från romansk tid i 
Östergötland, s 49, fig 1. 

29. 	Densamme, Byggnadskonsten i Sverige under medeltiden, 
s 361. 
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30. 	I slutet av detta band kommer eventuellt att ingå en ny 
beskrivning av Kävlinge kyrkor. 

31. 	E Cinthio, Lunds domkyrka, s 119 ff, fig 51, 52. 
32. 	M Rydbeck, Valvslagning och kalkmålningar, s 175. 

Författaren nämner dock ingen så enkel variant på ribb-
profil. 

33. 	Jfr det sannolikt vid ungefär samma tid av godsägaren 
Axel Brahe stiftade S Annae kapell i Vittskövle. - Se 
M Rydbeck, Valvslagning och kalkmålningar, s 234. 

34. DK, Århus amt I, s 87, fig 17. 
35. 	Carl Hofverberg, f 1695, d 1765, kapten, porträtt- och 

kyrkomålare, kusin till J Hofverberg d ä (se not 5) . Har 
utfört ett flertal altartavlor, stofferingsarbeten och porträtt, 
huvudsakligen i Jämtland och Medelpad. Gift 1732 med 
Christina Huss, d 1787. - H hade, då han troligen varit 
på obestånd, efter att som en följd av freden 1719 fått 
avsked från sitt regemente, mot ersättning vittnat falskt 
mot överste Christoffer Stobee (Lorentz Christoffer Sto-
ba:us, f 1676, d 1756, adl 1707) i ett mål om högförräderi . 
H blev fälld för mened och dömdes 1722 till skampålen 
samt två års straffarbete på Marstrands fästning. Då han 
redan följande år var tillbaka i tjänst vid regementet, 
torde någon ha utverkat benådning å t honom. Eftersom 
överste Stobee vid ifrågavarande tillfälle var Barse-
bäcks kyrkas patronus, sedan han gift sig 1717 med 
Johan Langenhie/ms änka (Johan Lang, f 1655, d 1716, 
adl 1691; g 1687 m Anna Catharina Franc, f 1671 , d 
1729), torde kusinen Johannes ha kunnat vara H 
till stor hjälp. Huruvida H sedermera kan antagas ha 
visat sin erkänsla för den någorlunda milda behandlingen 
genom att utföra arbeten i Barsebäcks kyrka, eller om 
han på annat sätt erhållit uppdraget, får väl däremot vara 
osagt. - Se SvK Me I, s 19, 22, 120, 341, 366 f, XIX f, 
samt Svenskt Konstnärslexikon, III s 163. 

36. 	H H von Schwerin, Skånska herrgå rdar efter Roskilde-
freden , s 256. 

37. 	Ibidem, s 151, 254 f. 
38. Å Stavenow, Carl H å rteman, s 223 ff . 
39. 	Hans Christian Dehn, f 1722, d 1797, major vid fortifika-

tionen. Eo instrumentmakare vid fästningsbyggnaden i 
Landskrona 1748, konduktör 1762, major 1794. Ledde 
under 1760- och 1770-talet byggandet av Sofia Albertina 
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Summary 


The parish church of Barsebäck is about seven miles south of 
Landskrona, by the Sound, a mile or so from the coast. There 
are numerous ancient monuments in the parish, although 
the Iron Age is represented by loose finds only. Fishing 
was an important means of livelihood for the parishioners 
in the Middle Ages, and this gave rise to some commerce, 
too. Trade was forbidden by royal decree in 1521, but it 
survived partly illegally for a couple of centuries. During the 
Middle Ages, the priests of Lund Cathedral owned much 
land in the parish. A manor with the same name as the parish 
can be traced back to the fourteenth century. The manor-
house, dating partly back to late medieval times, is about 
600 m northwest of the church. The church is north of the 
original centre of the village, immediately south of the 
vicarage (figs 27, 37). 

HISTORY 

I . Building: The church was, as shown in the plan (fig 41), 
originally a Romanesque church without a tower. The plan 
of the chancel is unknown, but in conformity with what is 
most common in the neighbourhood, it is reconstructed here 
with an apse (fig 80 I). One window can be traced in the west 
gable of the nave, and the outer faces of the north and 
south doorways are visible (fig 46) . Since the south doorway 
is very similar to the most common type of portal in Lund 
Cathedral, the Romanesque church of Barsebäck can 
probably be dated to the same period as the cathedral, i.e. 
the first half or middle of the twelfth century. An original , 
iron-bound door from the north doorway is preserved (fig 47). 
The planks are joined together according to an ancient 
method with grooves and loose tongues. The walls of the 
church consist mainly of flint with some sandstone ashlars 
(fig 43) . Quoins and window and door faces are of 
finely tooled ashlars. The building was covered both inter-
nally and externally with smooth plaster, and probably 
had a flat wooden ceiling. 
Furnishings: On each side of the rood, in the nave, were 

side alters, the south one of which is partly preserved (fig 50) . 
The baptismal font also dates from the Romanesque period . 
It has decoration typical of the fonts in the region, and has 
a round plinth (figs 68, 69). The small bel! (fig 78) may prob-
ably also be dated to this period . Further, a sandstone 
colonnette, possibly an oil-lamp (fig 74), anda bronze censer 
may have belonged to the Romanesque church, but their 
origin is, unfortunately, somewhat uncertain. 

Il. Building (fig 80 Il): A tower was added to the west end 
of the Romanesque nave, with an externa! stone staircase in 
the south. The ground floor of the tower was joined to the 

nave by a pointed tower arch, with painted ashlars (fig 52). 
It is difficult to give a more exact dating than the thirteenth 
or fourteenth century. 

A porch , which can be traced outs ide the south doorway 
of the nave, may have been erected at the same time as the 
tower. There is not , however, anything in the remains by 
which the porch can be dated . 
Furnishings: A sandstone head (fig 54), probably belonging 

originally to a cult picture on one of the altars of the church , 
may, on the evidence of the style, be dated to the end of the 
thirteenth century. 

III- IV. Building (fig 80 111): During the fourteenth century 
or the first half of the fifteenth, the tower and nave were 
vaulted. The very simple vaulting provides no evidence on 
which to date it more exactly. After that a chapel was added 
to the nave, probably by the owner of Barsebäck Manor. 
This chapel was vaulted, too, but now only the two south 
pilasters of the vaults remain (fig 48). 

V. Building (fig 80 V): Towards the end of the Middle 
Ages, the Romanesque chancel was found to be too small, 
and was replaced by one as wide as the nave, in Gothic style. 
It was equipped with two vaults when erected; still more 
simply built than those of the tower and nave (fig. 49). 
Since, as far as can be ascertained, the whole church, in-
clud ing the tower arch, was repainted at the same time, it 
shou ld be rather easier to <late these vaults. The top layer of 
paint on the tower arch dates from the period around the 
year 1500 (fig 52). 
Furnishings: The rood, still in existence, may also date 

from ca 1500. It is an unusually fine piece of work, showing 
influence from the Netherlands (fig 57). The board shown in 
figure 60 may have be!onged to the rood-beam. 

A preserved seal (fig 30), with an inscription saying that 
the church was dedicated to St Thomas, may also date 
from this period in the histo ry of the ch urch. 

The baptismal dish (fig 70), probably made at Nuremburg, 
dates from the period immediately following the Reforma-
tion . Two grave stabs (fig 34), probably in memory of 
clergymen's families, <late from the latter half of the sixteenth 
century. In 1594 the church acquired a reredos, now !ost. 
The richly carved pulpit (figs 61 - 66) is dated 1637. In 1649 
the granting of the living became the privilege of Barsebäck 
Manor. 

VI a. Building: The church was badly damaged during the 
wars between Denmark and Sweden in the seventeenth cen-
tury. The tower was repaired in 1697, when the entrance to 
the upper storey was moved to the north side. 
Furnishings: The <late 1739 on the underside of a kneeler 

(fig 55) suggests that repairs were made that year. The 
painting on the pulpit and rood-beam may date from the 
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SUMMARY 

same time. Remains of eighteenth century pews are preserved 
(fig 67). The great bell (fig 77) was recast in 1759, and the 
present reredos and altar rails (fig 53) were probably acquired 
then, as well as the collection bag (fig 76) and chasuble (fig 75). 

b- d. Building: The reredos is, for Scanian conditions in the 
eighteenth century, an unusually fine piece of work. lts 
acquisition probably provided the impulse to a complete 
rebuilding of the church, which was made possible by the 
owner of the Iiving, Field- Marshal Count Gustav David 
Hamilton. The chapel was extended northwards in 1771, 
the new church , and the vaulting was replaced by a flat 
wooden ceiling. Like the chancel, the new church was covered 
with a hipped roof. The tower was crowned with a hood in 
1772. Two extensions, not dated, were built, in the northeast 
a burial chapel with a gallery for gentry, in the upper storey, 
and a vestry in the east. It is not known when the porch was 
demolished, but it was probably in 1772, when the Roman-
esque entrances were discarded in favour of a new portal 
in the tower. Since this period the exterior of the church has 
not been altered to any great extent, except that new win-
dows were made during the 1920's and the roof of the burial 
chapel was relaid in the 1940's. 
Furnishings: New communion vessels were acquired in 

1815 (fig 71) , and a bread-box (fig 72) in 1849. A new organ 
was installed in the middle of the nineteenth century. It was 
placed on a loft in the west part of the nave. In 1896 this 
organ was replaced by a harmonium, which was later replaced 
in its tum by the present organ (fig 42), which is on a rebuilt 
gallery dating from the 1840's. All the pews were renewed 
around 1890. In the 1920's the building was thoroughly 
restored in conjunction with the abolition of the patronage 
system. A stained-glass window (fig 51), executed by Hugo 
Gehlin, was inserted in the east window of the chancel in 
1951. 

Fig 80. Kyrkans planutveckling, 1: 1 000. 
Teckning J Söderberg 1971. 

Development oj plan oj church, I: 1 000. 
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Fig 81. Herodes ger befallning om barnamorden i Betlehem. 
Detalj av norra korväggens kalkmålningar (f ig 107). Foto B 
Centerwall I 97 I. - De mycket fragmentari skt bevarade 
ka lkmålni ngarna i Hofterups kyrka påträffades och framtogs 
i samband med restaureringen I 9 I 2. De är till sin sti l hög
romanska och tillh ör den s k Finjagruppens målningar i 
Skåne, daterbara ti ll mitten eller senare delen av 1100-talet. 

H erod ordering !lre 111assacre o.f 1/re c/1ildre11 o.f Bethlelrem. 

Delail o.f pai11li11g on N wall o.f clrancel (.fig 107). Tlre very 

fragmenlary re111ai11s o.f 1/re paintings in Hoflerup Clr11rc/1 were 

fowrd and 1111covered during tlre resloralion o.f 1912. Tlrey are 

lrigh Ro111a11esq11e in c/rarac/er and betong lo tlre so-ca/led 

Finja-group painlings in Skcine , wlrich date .fro1n lhe midd!e 
or fat/er lra!f o.f tlre 12th cenlury . 



HOFTERUPS KYRKA 
Skåne, Malmöhus län, Harjagers härad, Lunds stift, Rönneberga 
kontrakt, annex till Löddeköpinge 


Inledning 
Hofterups socken är belägen ca 1 mil sydost om 
Landskrona. Den gränsar i söder till Barsebäck, i 
väster till Öresund och i norr och öster till Västra 
Karaby socken. Kyrkan ligger i södra utkanten av 
Hofterups by med endast ett par gårdar i sin 
omedelbara närhet. Runt omkring utbreder sig 
slätten, som vid kyrkplatsen visar en svag för-
höjning (fig 82). 

Enligt Jöns Espman är Hofterups kyrka helgad 
åt S Andreas.1 Under medeltiden var Hofterup en 
självständig församling, vilket framgår av en hand-
ling från 1343, försedd med sockenprästerna Petrus' 
i Hofterup och Andreas' i Barsebäck sigill (DDan 
3R: I : 305). Våren 1953 påträffades en sigillstamp 
norr om Löddesborgs gård. 2 Sigillet har en delad 
sköld med sjuuddiga stjärnor med inskriften: 
S[IGILLUM] PETRI SACERDOTI ( = Petrus 
prästs sigill) . Skölden krönt av ett kors. Detta sigill 
är identiskt med det avtryck (fig 83), som finns 
under ovanstående handling. 

Hofterup har från reformationen och fram till 
1962 varit annex till Barsebäcks församling (se 
Barsebäck). Under den tid Barsebäck var patronelit, 
har Hofterups sockenbor och patronus haft alter-
nerande kallelserätt till kyrkoherdetjänsten. 

Någon km öster om kyrkan ligger ett grav-
monument från yngre stenåldern, den s k Hofterups-
dösen.3 Vidare finns en bronsåldershög medan däre-
mot fornlämningar från järnåldern inte har på-
träffats i socknen. 

Namnet Hofterup skrevs vid 1100-talets mitt 
de hortothorp (NecrL 103) och de Hortethorp 
(LDLV 284). 1341 skrevs det Horthatorp (DDan 
3R 1: 169), 1343 Horthaethorp (DDan 3R 1 :298) 
och 1358 har vi stavningen Horthathorp (Test 119, 
122, 124). Från 1500-talet och framåt förekommer 
en mångfald variationer på stavningen och troligen 
är det felskrivningar och missförstånd , som lett 
fram till den nuvarande formen Hofterup. Förra 
delen består av ett personnamn Horta. Sven Ben-
son antar att Barsebäck har varit en storby samt 
att Hofterup brutit sig ut från denna senast på 
1000-talet och därvid fått sitt namn efter en storman 
i byn, och att kyrkorna därefter börjat byggas. Det 
finns dock varken språkliga eller historiska fakta, 
som talar emot ett antagande att namnet Hofterup 
är ett eller ett par sekler äldre.4 

Av en karta från 1829 (fig 84) framgår att kyrkan 
även i äldre tid var belägen söder om den övriga 
bybebyggelsen. 

6 - 711 676 Barsebäcks och H oft erups k y rkor 89 
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Fig 82 . Hofterups kyrka sedd från slätten. Foto B Centerwall 
1970. 

Hofterup Church from the p/ain. 

Fig 83. Avtryck av sigi ll t illhörande Peter, präst i Hofterup 
1343. 

lmpression oja seal belonging lo Peter, a priest at Hofterup, 
1343. 



Fig 84. Hofterups kyrkby. Detalj av 
kopia av karta upprättad för laga 
skifte av C Åhrberg J 828- 29. LMS. 

Hofterup Church village. Detail from a 
copy oja map by C Åhrberg, 1828- 29. 

JV' 

-l-


Fig 85. Situationsplan, J: 2 000. 

Uppm J Söderberg 1970. 0 10 20 30 4 0 50.JI 


ltttttuu I I I 1==-l_ 

General plan, 1: 2 000. 
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Kyrkogården 


Kyrkogården är nästan kvadratisk (fig 85). Den 
omges av åkrar åt alla håll , utom i väster, där 
landsvägen går fram. I söder, väster och norr be-
gränsas den av en låg, murad terrassmur av gråsten, 
ca 30 cm hög. Den södra delen av muren tillkom 
1915, de övriga är möjligen äldre. Gränsen är 
ytterligare markerad med planterade häckar av 
hagtorn och liguster. Den östra avgränsningen består 
av en högre murad gråstensmur från 1915, höjd 
165 (110), bredd 75 cm. 

Utvidgning av kyrkogården har skett 1894, då 
bestämmelserna enligt laga skiftet år 1829 verk-
ställdes och området utvidgades åt söder och väster, 
samt 1915 åt norr.5 

Ingångar 
Ingången till kyrkogården är belägen i väster och 
tillsluts av en smidd järngrind med gj utjärnsstolpar 
från 1896 (räk). 

Det har tidigare funnits två stigluckor, av vilka 
dock inga rester finns kvar. Den första noteringen 
härom är från 1731, då man » ... Låtit göra en ny 
Kyrckiolucka . .. » (räk). 1754 omtalas » .. . en ny 
dörr till norra Kyrckiogårdsluckan med behörige 
side och twär träd . . . » (räk). 1835 uppfördes vid 
ingången till kyrkogården » . . . 4 st Pelare hvartill 
höra 2'ie Portar och 2ne Luckor . ..» (räk). Dessa in-
gångar var belägna i norr och väster. 

Försvunnen klockstapel 
En fristående klockstapel har funnits i kyrkogårdens 
nordvästra hörn (se fig 84). Den omtalas första 
gången 1661 : » .. . Et litet klockerhus, tagt med fia! 
ofwan ofr klockerne oc intet vidare 2 Smaa klockor 
. .. » (räk). 1698 ansågs denna klockstapel för 
gammal och » . .. Till en ny Klåckestapel hwilken 
ganska nödvändig war, att upbyggia är effterskrefne 
Materialia inkiöpte och förbrukte . ..» (räk). 
Byggandet ägde rum 1699. Klockstapeln reparerades 
flera gånger under 1700-talet, men behövde ändå 
förnyas helt 1781 (räk). Inte heller denna stapel 

höll särsk ilt länge trots reparationer och 1850 är 
den » .. . i så förfallet tillstånd att man kan befara att 
under ringning klockorna komma att nedfalla och 
tillfölje däraf lida stor skada .. . » (st prot). I sam-
band med att man förhöjde tornet 1851 revs klock-
stapeln och timret försåldes på offentlig auktion för 
att ge medel till kyrkans upprustande (st prot). 

Gravvårdar 
Lutade mot absidmuren står tre medeltida, trapets-
formade gravstenar. Ytterligare en ingår i kyrko-
gårdsm uren. Tre av dem har inskrifter från senare 
tid. 6 1. Av höörsandsten. Starkt vittrad. Helt 
utplånad text. Längd 165, bredd 59 (52) cm. - 2. 
Av höörsandsten (fig 86 a). Inskrift: »Rasmus 
Olsson född 1735/på N° 5 död år 1786.» Under 
texten har inhuggits en dödskalle med korsade 
benknotor. Längd 172, bredd 56 ( 46) cm. - 3. 
Av höörsandsten (fig 86 b). Ursprungligt, dubbelar-
mat kors samt inskriften: »1701 E H S». Såsom 
stenen nu står är denna text upp-och-nedvänd. 
Längd 161, bredd 64 (52) cm . - 4. Av höörsand-
sten (fig 87). Nu i två delar, inmurade som täck-
stenar i kyrkogårdens nordvästra hörn. Liksom nr 
3 försedd med dubbelkors. Text A N ovanför den 
nedre korsarmen. Bredd 56 cm, korsets längd 138 
cm. 

Bland övriga gravvårdar märks: 5. Av komsta-
kalksten. Vittrad. Dödsår 1831. Norr om nykyrkan. 
Denna sten är den äldsta som fortfarande fungerar 
som gravsten på kyrkogården. - 6. Av komstakalk-
sten. Rektangulär med halvcirkelformat överstycke. 
Dödsår 1848. Höjd 146, bredd 71 cm. Söder om 
kyrkan. - 7. Av komstakalksten. Samma typ och 
placering som nr 6. Vittrad. Dödsåret oläsligt. 
Höjd 123, bredd 65 cm. - 8. Av komstakalksten. 
Rektangulär med profilerat överstycke. I mit-
ten en oval inskriftstavla i relief flankerad av två 
kolonnetter med förenklade korintiska kapitäl. 
Står på en sockel. Stenens höjd 160, bredd 84 cm, 
sockelns höjd 41, bredd 114 cm. Söder om kyrkan. 
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Fig 86 a. Medeltida gravs ten med 
sekundär inskrift och dekor. Foto 
B Centerwall 1970. 

Medieval gravestone with secondary 
inscription and ornament. 

F ig 86 b. Ovan t h. Medeltida grav
sten med sekundär inskrift . Foto B 
Centerwall 1970. 

A bove to the right. M edieval grave
stone 1vith secondary inscription . 

Fig 87. Medeltida gravsten. Nu lagd 
i kyrkogå rdsmuren. Foto B Centerwall 
1970. 

Medieval gravestone, 1101v in the 1vafl 
oj the churchyard. 
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HOFTERUPS KYRKA 

Kyrkobyggnaden 
Kyrkan består av ett romanskt långhus med kor 
och absid , ett likaledes romanskt men troligen 
sekundärt torn i väster med ett framspringande 
trapphus från 1912 på nordsidan, samt en tillbygg
nad på långhuset åt norr från 1851, den sk ny
kyrkan (fig 89- 91). 

Absiden (fig 92) pryds utvändigt av en 130 cm 
hög blindarkad bestående av sex stycken 83 cm 
breda rundbågar, burna av 28 cm breda lisener. 
Anfangen och hjässpunkten i varje båge markeras 
av cylinderformade »droppar», huggna i helsing
borgssandsten liksom de vulster, vilka bildar baser 
för lisenerna. Av de sex bågarna sitter tre på 
vardera sidan om ingången, på vars plats en sjunde 
båge kan ha funnits. Över absidingången sitter en 
lejonrelief i kritsten (fig 93), ca 30 x 35 cm, sekun
därt inmurad. Lejonet återges i profil med långt 
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I kyrkogårdens östra del nära muren står, om
gärdade av låga buxbomshäckar, sex stycken 
gravvårdar över medlemmar av släkten Hofverberg, 
bland vilka märks: 9. Av bremersandsten med 
inskriftsplatta i carraramarmor. Text: »Johan 
Hofverberg, född i Barsebäck d 6 juli 1768, Kyrko
herde derstädes 1790. Contractsprost i Harjagers 
härad 1812, Död d 27 maj 1835. Gift med Lovisa 
Regina Billberg den 11 April 1796. Minnet vårdas 
ömt, af efterlemnade Maka och Nio Barn, I Mos 
B 48: 21.» - I 0. Järnkors med tre klöverformade 
korsändar på kubisk järnsockel (fig 88). Text: 
»V Häradshöfding N. E. Hofverberg, född den 1 
nov. 1798, död den 18 okt. 1838.» 

Se även under Gravminnen och epitafier. 

Fig 88. Gravminne av järn över N E Hofverberg 1838. Foto 
B Centerwall 1970. 

!ron grave memorial for N E Hofverberg, 1838. 

utdragen kropp och långa tassar. Det har samman
flätade bakben och svans, markerad bogspiral, 
mandelformat öga och stora öppna käftar med 
synliga tänder. Huvudet är vänt bakåt och det ser 
ut som det försökte bita sig själv i svansen. - Se 
även under Byggnadshistoria I. 

Korets norra taklist är tvåsprångig, den södra 
enkel medan långhusets södra taklist är tresprångig 
och består av icke medeltida tegel. Som stöd för 
triumfbågen har anbragts ett 20 cm utspringande 
murparti, vars ytterliv går i flykt med det översta 
taklistsprånget (fig 89). 

Nykyrkan är försedd med blinderingar och såg
skift i fri anslutning till medeltida former (fig 91). 
Detsamma gäller den fris som smyckar övre delen 
av tornet, som tillkom 1849. Tornet är försett med 
ankarjärn, ett på östmuren, sju på sydmuren, varav 



två liljeformade, likaså sju på västmuren, varav 
ett liljeformat samt tre på nordmuren. Ca 7 m 
ovan nuvarande marknivå framträder främre delen 
av ett lejonhuvud i kritsten på tornets västmur (fig 
94). 

Övergången mellan kor och absid döljs av två 
strävpelare (fig 89). Tre strävpelare är även placerade 
vid nykyrkans hörn samt mitt på dess norra mur 
(fig 91 ). Samtliga strävpelare är avtäckta med tegel. 

KYRKOBY GGN AD E 

Fig 89. K yrkan från sydost. Foto B Centerwall 1970. 

The church from SE. 

Murverk 

Absiden, koret, långhusets äldre delar och tornets 
nedre delar ä r uppförda i skalmursteknik, där 
skalmurarna huvudsakligen utgörs av flintbrockor 
(dvs kluvna flintstycken) , med en storlek av ca 20 
cm i diameter, lagda i regelbundna skift i kalkbruk 
med ca 2-3 cm tjocka fogar, s k petite apareille7 

(fig 95). Tornets övre delar, trapphuset och ny-
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HOFTERUPS KYRKA 

SEKT ION A - A 

A 

+-

DM10 0 1 2 3 4 10 15 
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kyrkan är uppförda i tegel. Långhusets sydvästra 
hörnkedja samt ett romanskt fönster i korets 
nordmur är uppförda av sandstenskvadrar. Sockel 
saknas helt på kyrkans äldre delar, utom på 
tornet, vars norra mur liksom den västra murens 
norra del har en 30 cm hög enkel skråkantssockel 
i finhuggen helsingborgssandsten. Nykyrkan har 
en ca 117 cm hög vitkalkad sockel. Murarna i lång-
hus och kor är ca 90 cm tjocka, absidmuren ca 70 
cm tjock. Tornets nedre delar är i väst- och nord-
muren ca 110 cm tjocka medan den södra muren 
har en tjocklek av ca 160 cm. Tegelmurverket i 
tornets övre delar är ca 80 cm tjockt och i ny-
kyrkan ca 50 cm. Utvändigt är hela kyrkan putsad 
och vitkalkad. 

A [ ~ 

-t TI ~ 
[!] ~ 

]]! mmm Fig 90. Plan, längdsektion mot norr 
samt tvärsektion mot öster, l: 300. 

"Sl ~ Uppm J Söderberg 1969. 

20 "'- Plan, longitudinal section towards N 
and cross section looking E, i: 300. 

Korets nordmur och dess östra gavelröste, den 
lilla del som återstår av norra långhusmuren samt 
långhusets väströste, har rester av romansk puts 
ovan valven. 

Takkonstruktion 
Absiden täcks av ett blytak. Långhuset, koret och 
nykyrkan har tegeltäckta sadeltak. Även tornets 
fyrkantiga huv är täckt med tegel liksom trapp-
husets pu lpettak. 

Den nuvarande takstolen, som huvudsakligen 
härrör från 1773 är rakstöttad (se nedan under 
Byggnadshistoria 111 a). Absiden har ett medeltida 
hammarband med förtagningar efter äldre sparr-
system. 
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F ig 91. K yrka n frå n nordväst. Foto B Cente rwa ll 1970. 

The church from N W. 

Fig 92. Absiden från nordost. Foto B Centerwall J 970. 

The apse from N E. 
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Fig 93 b. Reliefen sådan den på träffades inmurad i lång
husets västra gavel vid kyrkans restaurering 1912. Foto Th 
Wå hlin 1912. 

The relief as il 111as 111he11 found buill info lhe W gable of !lie 

nave during !lie res/oralion of lhe cliurcli in 1912. 
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Fig 93 a. Romansk lejon
relief av kritsten, nu 
inmurad i absidens 
yttermur (jfr fig 92) . Foto 
B Centerwall 1970. 

R omanesque relief of a 

lion in limeslone, now built 
info lhe exlernal 111a/I of the 
apse (cf fig 92) . 

Fig 94. Romansk lejonskulptur inmurad tornets västmur 
(jfr fig 9 1). Foto B Centerwall 1971. 

Romanesque lion sculpture built info tlie W wall of lhe lower 

(cf Jig 91). 



Ingångar 

Kyrkans huvudingång är sedan I 851 belägen i 
tornets västra mur. Den utgöres av en rundbågig 
port från I 9 I 2 med ett halvcirkelformat sand
stenstympanon med texten: LOFVEN : GUD : I 
HANS HELGEDOM / DAV. P.S.150 v. I. Öpp
ningen stängs av två rektangulära, blåmålade trädör
rar med vardera tre speglar och överst en liten fönster
glugg. Dörrarna är utförda efter ritningar av 
Theodor Wåhlin . 

K yrkan har också en ingång genom absiden, 
sannolikt upptagen 1851. D en utgörs av en rund
bågig öppning med halvcirkelformat fönster och 
rektangu lär blåmålad trädörr. - Beträffande äldre 
ingångar se under Byggnadshistoria. 

Fönster 

Koret har två fönster, ett romanskt i norr (se nedan), 
samt ett senare upptaget i söder. Nykyrkan har två 
fönster åt norr, ett åt öster och ett åt väster. Samt
liga öppningar, som fick sin nuvarande utformning 
1912, är rundbågiga, ensprångiga och slätputsade 
med yttre fönsterbänkar av kalksten. Rutorna är 
insatta i moderna järnspröjsar, utom i södra kor
fönstret, som har blyinfattade rutor. 

Tornet har på alla fyra sidor två rundbågiga 
ljudöppningar med träluckor, i sitt nuvarande 
utförande från 1912. 

Romanska fönster 

Två fönster finns bevarade från romansk tid . Mitt 
på korets nordmur ca 260 cm från nuvarande mark
nivå sitter ett rund bågigt fönster med sneda smygar 
och lutande solbänk (fig 96, 107). Vid framtagningen 
1912 påträffades rester av en äldre träram inmurad 
i dageröppningen. Omfattningens mått i yttermuren: 
höjd 100, bredd ca 52 cm; i innermuren : höjd 103, 
bredd 47 cm. Den yttre smygens djup ca 46, den 
inre 50 cm. Solbänken har både ut- och invändig 
lutning på ca 17°. 

Mitt på tornets nordmur i höjd med första 
tomvåningen finns en rektangulär fönsterglugg 
med utvändigt raka smygar och invänd igt sneda 
smygar. Innermått: höjd 80, bredd 56 cm. Dager
öppningens höjd ca 40, bredd 23 cm. Yttersmygens 
djup ca 15 cm, innersmygens djup 103 cm. Den inre 
solbänken lutar i 10°. 

KYRKOBY GGNADE 

Fig 95. Ursprungligt murverk i röstet mella n kor och absid, 
östsidan. Foto B Sundner 1970. 

Original masonry between the chancel and apse, E front . 

Fig 96. Den romanska fönsteröppningen i korets nordmur 
med bevarad trä ram vid återupptagningen 1912 (jfr fig 99). 
Foto Th Wå hlin 19 12. 

The Romanesque window in the N wall af the chance/ with 
preserved wooden frame in 1912 (ej Jig 99). 
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Interiör 

Absiden täcks av ett vitkalkat hjälmvalv. Övriga 
delar av kyrkan är kryssvälvda utom tornets bot
tenvåning, som täcks av ett vitmålat trätak8 (fig 
97- 100). 

I absiden, tribunbågen, på norra korväggen och i 
triumfbågen finns fragment av romanska mål
ningar, medan långhusvalven har välbevarade 
gotiska målningar. I övrigt är kyrkan vitka lkad. 

I tornets bottenvåning, som tjänstgör som vapen
hus, finns i det nordöstra hörnet en rektangulär 
dörröppning, som leder till trapphuset. Vapenhus 
och långhus avskiljs av en rektangulär dubbeldörr. 
Dörrarna är blå målade och insattes 19 J 2. 

Det romanska fönst ret i koret har rester av ur-

100 

sprunglig måln ing i smygen och är försett med ett 
blyinfattat fönster (fig I 07). D e övriga fönstrens 
smygar är slätputsade och vitkalkade och har 
järnkarmar målade i gråblått. 

Golvet, som är från 1912, täcks av slipade plattor 
av öländsk kalksten, 30 cm i fyrkant. Bänkkvarteren 
vilar på trägolv (fig 97, 98). Hos lantbrukare Oskar 
Esbjörnsson, Hofterup, finns ett tegelgolv lagt av 
tegel från det golv, som fan ns i kyrkan före 1912. 
Det är lagt i ett rutmönster och bestå r av mindre 
kvadratiska plattor med 8 cm:s sida och större 
åttkantiga p lattor med en bredd av 20 cm. Tegel
plattorna har matt glasyr i färgerna svart, grått och 
rödbrunt. 
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Fig 98. Interiör mot väster. Foto B Centerwall J 970. 

Jnterioi· /ooking W. 

Fig 97. T v. Interiör mot öster. Foto J 969. 

Lejt. Jnterioi· /ooking E. 
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Fig 99. Interiö r av kor och a bsid. 
Foto B Centerwall 1970. 

fnterior oj chancel and apse. 

Fig l 00. Interiör mot den s k ny
kyrkan i norr. Foto B Centerwall 
l 971. 

Jnterior looking towards the so-ca/led 
new church in the N. 



INTERIÖR 

Altare 
Altaret (fig 99) flyttades fram till sin nuvarande 
plats vid tribunbågen 1836. Det är murat i tegel 
och täcks av en svart häll av komstakalksten. I 
hällens mitt är inristat ett konsekrationskors. Den 
är samtida med de dekorationsmålningar i romani-
serande stil , som nu pryder altaret och som utfördes 
1912 efter förlagor av Th Wåhlin.9 Vid 1912 års 
restaurering undersöktes altaret, eftersom man då 
övervägde att ersätta detta med ett nytt. Det var då 
täckt av en sprucken sandstensskiva samt en trä-
skiva, som var upprutten. Th Wåhlin ansåg dock 
att altaret lämpligen kunde behållas om täckskivan 
byttes ut. Längd 152, bredd 78, höjd 95 cm. 

Förvaringsnischer 
I absiden finns två fyrkantiga nischer (fig 99) i 
muren, en på den norra och en på den södra sidan. 
Höjd 34, bredd 34, djup 37 cm. Den norra är be-
lägen 11 cm från tribunbågsmuren och 68 cm över 
golvet, den södra 12 cm från tribunbågsmuren och 
92 cm över golvet. De har ursprungligen varit trä-
skodda och förmodligen avsedda till förvaring av 
nattvardskärl o dyl.10 

Bågar 
Tribunbågen är rundbågig och har vederlagslister 
(fig 99) profilerade med hålk'äl mellan två smala 
vulster. Bredd 340, murtjocklek 83 cm . 

Triumfbågen (fig 99) är rundbågig och har veder-
lagslister bestående av en enkel, nedåt skrånad 
platta. Ovanför dessa finns rester av romanska 
målningar. Bågens bredd 320, murtjocklek 80 cm. 

Det nedre partiet av den medeltida, sekundära 
tombågen finns bevarat. Bågen i övrigt revs 1912, 
då den nedre delen av öppningen murades igen och 
försågs med den nuvarande rektangulära dörr-
öppningen. Tombågen är uppmurad av tegel med 
ett format av 8 x 13 x 28 cm. Fem skift är synliga 
på båda sidor om orgelläktaren. Före restaureringen 
1912 var bågen spetsbågig och gick nästan ända upp 
till västra sköldbågens undersida. Öppningen hade 
då en bredd av 280 cm (fig 114). 

Valv 

Korets kryssvalv, som är ett halvstensvalv och svagt 
spetsbågigt (fig 99), utgår från ensprångiga pilastrar 
utan kragband. Ribborna har rektangulär genom-
skärning och inga ribbsträngar är synliga ovan 
valvet. Östra och västra kapporna är murade på 
stick, medan de norra och södra har liggfogarna 
parallellt med anfangen. Teglens format är 9- 10 x 
13 x 27cm. 

Valven i långhuset (fig 97, 98) utgår från krag-
bandsprofilerade pilastrar. De spetsbågiga sköld-
och gördelbågarna har fyrsidiga täckskift. Ribborna 
är fyrsidiga i genomskärning och avsmalnar nedåt. 
Ovan valven ligger synliga ribbsträngar med löpen 
i rät vinkel mot valvens diagonallinjer. Valvkap-
porna är höga och murade på stick. Den västligaste 
valvkappan har haft en rektangulär vindsöppning, 
som nu är tillsluten med en överputsad och vit-
kalkad trälucka.11 I alla valvkapporna utom tre 
finns små rektangulära ventilationsöppningar. Lång-
husvalven är en halvsten tjocka och har tegelforma-
tet 7-8 x 12 x 26 cm. - Se nedan under Bygg-
nadshistoria Il a. 

Nykyrkans valv efterbildar långhusets (fig I 00). 

Tomkammare 
Via en smal cementerad spiraltrappa från tornets 
bottenvåning kommer man genom trapphuset till 
en blåmålad trädörr från 1912, som leder till tornets 
första våning, där orgeln är placerad. Detta rum 
öppnar sig mot långhuset och fortsätter i orgel-
läktaren (fig 98). Golvet består av omålade bräder. 
Väggarna och det plana taket är putsade och 
vitkalkade liksom den på den norra väggen belägna 
romanska fönsternischen (se ovan under Romanska 
fönster). Trappan löper vidare till andra våningen, 
varifrån en sekundär öppning i östmuren leder in till 
långhusvinden. Via en stege genom en öppning i det 
omålade trätaket kommer man upp på den översta 
våningen, där klockorna är placerade. Väggarna är 
där vitputsade. 
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Målningar 


Romanska målningar 

Vid restaureringen 1912 upptäcktes i samband med 
den invändiga putsavknackningen romanska kalk-
målningar i absiden, tribun bågen och koret samt i tri-
umfbågen (fig 101). Hösten 1970 påträffades ovan 
valven ytterligare kalkmålningar på tribunbågs-
muren, norra kormuren samt på långhusets väst-
och nordmurar. Målningarna är endast fragmen-
tariskt bevarade. 

Målningarna har blivit anbragta på ett andra 
putslager. Färgskalan är huvudsakligen begränsad 
till brunrött, gult, blått samt svart och vitt. Bak-
grunden är genomgående blå. Målningssättet kan 
bäst studeras ovan valven i korets nordöstra hörn. 
Man kan här observera en tydlig skillnad i be-
varingstillståndet mellan målningarna på nord-
väggen och på östväggen. På nordväggen är färgerna 
starkt blekta, medan de på östväggen är synnerligen 
väl bibehållna, möjligen beroende på att målningen 
här delvis kan ha utförts på den våta putsen. En 
olikhet i färgskalan är även märkbar. En klarblå 
färg, sannolikt lapis lazuli, förekommer på korets 
östvägg samt i absid och tribunbåge. I övriga delar 
av kyrkorummet tycks man ha använt sig av en 

Fig JOI. Schema över de romanska kalkmålningarna. 
J Söderberg J 97 J. 

Jdentification af the Romanesque paintings. 
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annan, nu något mörknad blå färg.12 På lång-
husets nordvägg kan ovan valven längst i väster 
observeras en distinkt svart färg. 

I absiden har funnits en Majestas Domini-fram-
ställning med den tronande Kristus omgiven av de 
fyra evangelisternas symboler och adoranter samt 
nedanför en fris med stående eller sittande apostlar. 
På grund av hjälmvalvets instörtande på 1700-talet 
är dekorationen dock mycket skadad. Den är 
uppdelad i ett övre och ett undre bildfält, skilda åt 
av en 30 cm bred palmettbård (fig 102, 103). 
Bården utgörs av en böljeranka med palmetter med 
olikfärgade blad på rödbrun botten med gula kant-
band. 

l. Absiden, övre bildf ältet (fig I02, 103). På norra 
sidan (fig 102) kan man urskilja nederdelen av två 
stående figurer. Figuren till vänster har vit fotsid 
klädnad och mönstrad brungul mantel. Endast 
höger fot är synlig. Vid figurens vänstra sida syns 
ett gult band som troligen är en stav. Den högra 
figuren har utgjorts av en kerub eller seraf stående 
på sin hjulformade tron. Endast fötterna och neder-
delen av det brunröda vingpar som täcker kroppen 
är bevarade. Till höger om hjulet skymtar brunröda 
fragment och de bakre delarna av markussymbolens 
rödbruna lejonkropp. I absidens södra del (fig 103) 
ses lukassymbolens ljusbrunfärgade oxe försedd 
med grå gloria. Den har två par brunröda vingar 
med vita vingpennor. Snett upp till vänster syns de-
lar av den utplånade Kristusbildens mandorla 
bestående av ett ljusbrunt respektive brungult band. 
Till höger om lukassymbolen ses numera färgfält 
som kan tolkas som nederdelen av en stående figur. 
Om man jämför med det foto som togs före retusche-
ringen av målningarna (fig 103 b) framgår det 
dock tydligt att här ursprungligen varit en hjul-
formad tron och en ängel motsvarande den norra 
sidans (fig 102). 

2. Absiden, undre bildfältet (fig 102-104). Under 
palmettbården löper ett vitt band med rester av en 
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Fig 102. Målningsfragment i absidens norra del (1 - 2). Foto B Centerwall 1971. 

Fragments oj paintings in N part oj the apse (J- 2). 

sirlig majuskelinskription (fig 102) på norra sidan: ... 
ses IOHS ses .. . ( = Sanctus lohannes Sanctus). 
Härunder kan vissa detaljer av den ursprungliga 
apostlaraden skönjas. På norra sidan syns längst till 
vänster ett ansikte med gul gloria. Figuren har haft 
gul mantel. Litet längre till höger syns ytterligare 
ett ganska välbevarat ansikte (fig 104). Även på 
södra sidan framträder övre delen av ett huvud (fig 
103). Över varje apostel har tydligen funnits en 
namninskription. 

3. Tribunbågen (fig 105). Absiddekorationen har 
begränsats av en bred bård i tribunbågen. Mål-
ningsfragment återstår dock endast på ett par 
ställen i norra hälften. Bården tycks ha varit upp-
byggd av rektangulära fält med bl a helgonbilder. 

Ett av dessa, som visar ett manligt helgon i bröst-
bild - möjligen ursprungligen återgiven i hel figur -
är relativt välbevarat. Figuren har brungul gloria, 
blå mantel samt gulvit livklädnad. Högra handen 
vilar på bröstet. Helgonbilden omges av en ram av 
smala vertikala band i olika färger. I bården bör 
ha ingått en helgonbild av motsvarande karaktär 
på den södra sidan. Nedanför norra vederlaget syns 
en gul gloria. 

4. Tribunbågsmurens norra sida (fig 106). Målnings-
resterna är synliga endast ovan valven. Här ses en 
ca 29 cm bred krönbård, en sk dubbelyxbård, där 
de olikfärgade halvcirklarna i blått, gult, vitt och 
grönblått är inlagda i rutor på rödbrun botten. 
Denna bård, som inte förekommer någon annan-
stans i kyrkan, begränsas av ett rött och ett gult 
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band. I bården finns infälld en rund figurmedaljong, 
begränsad av en grön kontur (jfr Övraby).13 

Medaljongen ä r målad ovanpå bårdmönstret och 
visar i halvfigur en person som tycks hå lla upp ett 
föremål. I bildfrisen nedanför framställ s i norra 
hörnet en ängel (fig 106, 108). Den breda glorian 
är gul och har dubbel konturlinje, en ljus och en 
mörk. H året ä r rödbrunt. I det nu mycket ljusa 
ansiktet kan dragen endast skönjas. Ängeln är iförd 
vit livklädnad och gul mantel , vingarna är brun
röda. Den ena vingen är utfälld vinkelrätt från 
kroppen. D en högra handen, vars fingrar markerats 
med vita konturer, hålls höjd mot bröstet. 

På korets nordmur skildras fyra scener ur Jesu 
barndomshistoria (fig 107). Målningssviten är upp-
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Fig l 03 a. Må lningsfragment i 
a bsidens södra del ( I- 2). Foto B 
Centerwall 197 1. 

Fragments oj paintings in S part oj the 
apse (l - 2). 

delad i två register genom ett 6 cm brett band i 
rödbrunt, som bryts av det smala, högt sittande 
romanska fönstret. Ovan valven ses den övre be
gränsningen, en ca 24 cm bred krönbård , som 
utgörs av en gulmålad böljeranka med fragment av 
röda palmetter, begränsad av dubbla rödbruna 
band (fig 108). Målningssvitens nedre begränsning 
bestå r av en ca 30 cm bred perspektivisk meander
bå rd i brunrött mot blå bakgrund med små in
strödda brungula cirklar med vita fyrpassblommor 
på rödbrun botten. Meandern begränsas av brun
röda dubbelband (jfr Finja).14 Endast en mycket 
liten del av bården är numera urskiljbar längst ned 
till höger på muren. Väggytan nedanför är odeko
rerad. - Korfönstret omges av ett rödbrunt band. 
Fönstersmygen har varit dekorerad med rundlar 

http:Finja).14
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Fig .!03 b. Samma parti som i a omedelba rt ef ter framknackningen. Att hä r ursprungligen va rit en 
hjulformad tron och en ängel motsva rande den norra sidans (fig I 02) framgår tydligt. Fo to 0 
Mattsson 19 12. 

The same sec1io11 as i11 .fig 103 a i111111edia1ely afler being 1111covered. 11 is clear that there 111as here a 
111/ieel-shaped 1hro11e and an ange/ correspo11di11g to 1he pai11tings 011 1he N side (Jig 102). 

med likarmade Jiljekors. Samma mönster återfi nns 
i triumfbågen (fig 110). Mitt i smygen löper dess
utom ett rödbrunt dubbelband . 

5. Norra kormuren , övre bildfältet (fig J 09). I 
västra delen ses en sittande Maria med barnet samt 
framför henne två mycket fragmentariska figurer 
i rödbruna dräkter. Madonnan är placerad fro ntalt 
i en tron liknande gul stol med brunröd fotpa ll. Hon 
omges av en nischliknande byggnad med rödbrunt 
spetsigt tak och vita murar. Glorian är brunröd , 

7* - 711676 

manteln har samma färg, medan klädnaden, av de 
återstående färgresterna att döma, tycks ha varit 
mörkblå. Jesusbarnet har rödbrun gloria och vit 
klädnad. Han sträcker ut sin högra hand mot ett gu lt 
föremå l. Framställningen visar Konungarnas t ill
bedjan. Den tredje vise mannen döljs nu av valv
pilastern. 

6. Norra kormuren, övre bildf ältet (fig 107). 
Ovanför fönstret ses en änglamedaljong. Det nedre 
partiet är numera utplånat och endast den röd-
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bruna glorian, delar av ansiktet samt delar av de 
rödbruna vingarna är synliga. 

7. Norra kormuren, övre bildf ältet (fig I 07, I 08). 
Till höger om fönstret har delvis bevarats en nisch
Jiknande byggnad, motsvarande den som omger 
madonnabilden, och en frontalt stående gestalt. 
Ovanför valvet ses de övre delarna av byggnaden. 
Figuren har rödbrun gloria, mantel i samma färg 
och mörkblå livklädnad. Till höger ses det högra 
benet av ytterligare en stående figur.Även över denna 
gestalt kan man ovanför valvet iakttaga rester av 
arkitektur, bestående av en rundbåge i gulbrunt och 
grått. Det är möjligt att framställningen visat 
Marie bebådelse. 

8. Norra kormuren, nedre bildf ältet (fig 107). 
Längst till vänster skymtar ett rödbrunt, oregel
bundet färgfält med gula inslag. Till höger om detta 

.... 
I 

·• 
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finns ett otydligt blått fält , som utgör bakgrunden 
till en sittande eller gående figur, som har rödbrun 
gloria, gul mantel och vit livklädnad. Det är möj
ligt att Konungarnas tillbedjan i den övre frisen här 
har följts av Flykten till Egypten. Figuren skulle då 
kunna vara Josef. 

9. Norra kormuren, nedre bildfältet (fig 81, 107). 
Till höger syns en byggnad i genomskärning be
stående av en rundbågig arkad med sadeltak, till 
höger flankerad av ett högt, smalt, vitt torn med 
brunrött spetsigt tak. I arkaden har placerats en 
mansfigur i profil på en rödbrun tronstol mot blå 
bakgrund. Han bär en rödbrun huvudbonad och 
tycks ha haft en blå klädnad med inslag av röd
brunt. Den högra handen är höjd mot en utanför, 
till höger om tornet, stående figur.Även denne håller 
sin högerhand lyft och deras fingertoppar möts 

Fig 104. Ansikte, detalj av absidens 
ursprungliga apostlafris (2). Foto 
B Centerwall 197 J . 

Face, detai/ from the original apostle 
frieze oj the apse (2). 



Fig I 05. Ma nligt 
helgon, tribun
bågens norra del 
(3) . F oto B Center
wall 1971. 

Male saint, N part 
of tribune arch (3) . 

vid to rnets vänstra ytterkant. D en sistnämnda 
figuren har ansiktet vänt i ha lvprofil. Han bä r en 
spetsig, hjä lm liknande huvud bonad med spår av 
blått, en vit knäkort tunika och över denna en 
yttre rödbrun dräkt med vitt bälte samt hosor i 
rödbrunt. Vid vänstra höften hänger ett svärd , 
eventuellt bä r han även en gul sköld på samma 
sida . Scenen visar av allt att döma Herodes u t
delande befallning om barnamorden i Betlehem.15 

MÅLN I NGAR 

10. Triumfbågen, norra sidan (fig 110). Mål
ningsfragment finns endast på ett område ovanfö r 
vederlaget. H ä r ses en vitklädd ängel i bröstbild 
inom en cirkelmeda ljong med bred ljus kant. 
Glorian och vingarna ä r röd bruna, händerna hå lles 
i orantstä llning. En i det nä rmaste identi sk ut
smyckning finns i Finjas triumfbåge16 och ha r också 
funnits i F lädie kyrka . Nedanför ängeln dekoreras 
ytan med ett mycket fragmentariskt ornamentalt 
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Fig 106. Norra delen av tribunbågsväggen ovan korva lvet med bevarade mål-
ningar (4). Foto B Centerwall 1971. 

N part oj the tribune arch wall above the chancel vaulting with preserved paintings (4). 

mönster, bestående av små rundlar med likarmade 
gråblå liljekors ordnade i rader (jfr korfönstret fig 
96). Längs bågens ytterkanter löper dubbla röd-
bruna band med vit kontur emellan. På triumf-
bågsmuren mot långhuset repektive koret återfinns 
längs bågens norra sida de rödbruna dubbla banden 
samt spår av mörkblå dekor ovanför. 
11. Triumfbågen, södra sidan. Ytterst syns likadana 

längsgående dubbelband som på nordsidan och 
innanför dem svaga spår av det ovan beskrivna 
mönstret. Liksom i Finja och Flädie bör det ha 
funnits en änglafigur motsvarande nordsidans 
samt en i bågens hjässa. De tre medaljongänglarna 
representerar troligen de tre s k teologiska dygderna: 
tro, hopp och kärlek (jfr SvK, Sk Il: I , s 80). 

12. Långhusets nordmur, ovan västra valvet. I den 
västligaste valvsvickeln återstår rester av romansk 
puts med bemålning. Dekorationen har börjat ca 6 
cm under murkrönet med en bred krönbård be-
gränsad av dubbla kantband i gult och rött. 
Ornamentiken är utplånad. Nedanför bården ses 
på den mörkblå bakgrunden den övre delen av en 
figur med röd gloria, med mörkare kontur och röd-
brunt hår. Själva ansiktsdragen är utplånade. Även 
fragment av en rödbrun mantel kan urskiljas. 

13. Långhusets västmur, ovan valvet. Nedanför 
murkrönet ses fragment av krönbården med sina 
dubbla kantband. Av frisen nedanför återstår 
i den norra delen fragment av arkitektur, bestående 
av ett smalt vitt torn med gult tak. 
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Fig 107. Norra ko rväggens utsmyck ning (5- 9). Foto B Centerwa ll 1971. 

Decoralion oj N wal/ oj chance/ (5- 9). 
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F ig J 08. Hörnet mellan norra korväggen och tribunbågsväggen ovan korvalvet 
med bevarade målningar. Foto B Centerwall 197 1. 

The corner between the N wal/ of the chancel and the trib1111e arc/1 wal/ above the 
c/wnce/ vaulting with preserved painlings. 

M ålningarna i Hofterup ha r sammanförts med 
de n s k Fi njagruppens må lninga r, dit förutom 
huvudmonumentet, utsmyckningen i F inja kyrka, 
även hör må lningarna i Lyngsjö och Stävie 
kyrkor samt de frå n Vallkärra ti ll LUHM över
fö rda må lningsresterna och de endast genom foto
grafier och teckningar kända må lningarna i de 
r ivna kyrkorna i F lädie och Asmundtorp. Ut
smyckningen i två sjä llä ndska kyrkor, Fjenneslev 
och Slaglille, har även fö rknippats med samma 
grupp. Målningarna i F inja har av Aron Borelius 
daterats till 1140-talet . Målningarna i Hofterup får 
dock a nses vara något senare.17 
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Gotiska valvmålningar 

Lå nghusvalven ä r försedda med rent o rnamenta l, 
väx la nde dekor i svart och engelskt rött (fig 111 ). 
Rikast dekorerad är gördelbågen mellan de båda 
valven, där bladrankor och grupper av röda punkter 
fy ller nästan hela ytan. Bladrankorna ä r utformade 
som bö ljerankor med stora svarta, delvis med rött 
konturerade blad samt en del mindre röda blad . 
Även den östra bågen mot koret ä r försedd med 
rankornamentik på den västra sidan. D e övriga 
sköldbågarna har ej några bevarade må lningar. 
Valvribborna är endast markerade med röda eller 

http:senare.17


Fig 109. Maria med Jesusba rnet. Scenen har visat Konungarnas tillbedjan (5, 
detalj av fig I 07) . Foto B Centerwall 197 1. 

Virgin and Child. The scene fras s!rown the Adoration of t!re Magi (5, detai/ f rom 

Jig 107). 
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svarta längsgående band. Längs med ribborna 

löper i valvkapporna o rnamentbårder, som utgörs 
av sick-sacklinjer krönta av tre små blad , stundo m 
linje- eller träd liknande. I östra travens södra 
sköldbåge kröns en sick-sackbåge av ett litet kors i 

svart. 
Runt ventilhålet, ett sk skva llerhål, i västra valvets 

södra kappa har dekoren fo rmats till ett a nsikte 

med ventilhålet som en stor gapande mun (fig I I 2). 
Ett ventilhål i den norra kappan i samma trave är 

markerad geno m en svart rektangel krönt av en 
triangel , liknande en husgavel (fig 111 ). 

I den västra travens östra kappa ha r må lats ett av
lövat träd med rikt grenverk. Det utgår från 
gördelbågens spets och sträcker sig nästan ä nda upp 
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Fig I I 0. Medaljong 
med ä ngel i triumf
bågens norra del 
( 10). Foto B 
Centerwall 1971. 

Roundel wi//1 ange/ 

in the N part oj tlie 
rood arc/1 (/0). 

till valvets mitt (fig 111 ). Ett likna nde t räd finns i den 

västra kappan (fig Il 3). Valvkappornas yta är i övrigt 
täckta med glesa grupper med fem röda punkter. 

Målningarna framtogs vid restaureringen 19 I 2. 
Vid restaureringen 1964 gj ordes en grundligare 
undersökning, varvid valvmålningarna retuschera
des något och konserverades av Albert Eriksson.18 

Målningarna är enkla och av provinsiell typ. De 
har sannolikt tillkommit samtidigt med valvslag
ningen eller kort tid efter denna under I 300- eller 

1400-talen. 
l absiden har funnits en draperi må lning i gult med 

röda och svarta skuggningar. D en framkom 1912 
och må lades troligen på 1700-talet sedan absidvalvet 
lagats. D en är numera överputsad.19 

http:�verputsad.19
http:Eriksson.18


F ig 11 I. Lå nghusets gotiska va lv
må lningar mot öster. Foto B 
Centerwa tt 197 1. 

Corhic painlings in va11/1s of 11ave, 

/ooking E. 

F ig 11 2- 11 3. Detalje r av det västra 
va lvets må lningar. Foto B Centerwall 
1971. 

D elai/s of rhe pa i111ings in rhe W 

vau/1. 
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Medeltiden 
I. Den ännu stående romanska stenkyrkan i Rofte-
rup består av ett enskeppigt rektangulärt långhus, 
ett ovanligt kort tvärrektangulärt kor, en mycket 
bred absid samt ett kvadratiskt torn i väster (fig 
90, 130 I). Tornet kan vara sekundärt tillfogat, 
men på grund av senare tillbyggnader kan en even-
tuell skarv mellan långhus och torn för närvarande 
icke iakttagas.20 

Av ursprungliga muröppningar återstår endast 
ett litet rundbågigt fönster i korets nordmur (fig 
96) samt en fyrsidig glugg i tornets första våning. 
Under medeltiden kan det även i absiden ha funnits 
ett fönster enligt romansk sed på den plats där den 
nuvarande ingången befinner sig.21 I norr har 
funnits ett sekundärt vapenhus (se nedan Il), 
vilket innebär att en ingång till långhuset funnits i 
dess norra mur. Sannolikt har ingången varit 
ursprunglig och haft en motsvarighet i söder enligt 
det gängse mönstret i de skånska romanska kyrkor-
na. 

Blindarkader av den typ som finns på absiden i 
Rofterup (fig 92) återfinns i ett par danska lant-
kyrkor, Rammer på Själland och Elmelunde på 
Mön. I Rammer är den liksom i Rofterup en dekora-
tion på absidens yttermur, medan den i Elmelunde 
har funnits i rundbågen över långhusets ursprung-
liga nordportal.22 

I utsmyckningen av Rofterups kyrka ingår även 
den välbevarade lejonreliefen i kritsten (fig 93) som 
numera pryder absiden. Den var tidigare sekundärt 
inmurad i långhusets västra gavel nära norra tak-
fallet, men är sedan restaureringen I 912 placerad 
rakt i öster ovanför absidens ingång (fig 92). 
Lejonet uppvisar drag som antyder släktskap med 
vikingatidens »stora-d j ur»-ornamentik. 23 

Av det romanska tornet återstår de två nedre 
våningarna samt i tornets andra våning den norra 
muren. Ursprungligen bör tornet ha varit indelat i 
minst tre våningar med en tomkammare i första 
våningen, till vilken den bevarade romanska 
fönstergluggen hört. Av den ursprungliga ingången 

till tornets övre våningar finns inga spår. Eftersom 
sydmuren är ca 60 cm tjockare än nordmuren kan 
man möjligen tänka sig en i den södra muren in-
murad trappa med ingång från tornets botten-
våning. 

Ca 7 m ovanför marken i tornets västmur, 
mellan det romanska och det på 1800-talet på-
byggda murverket, finns en inmurad kritstens-
skulptur (fig 94). Den synliga delen utgörs av ett 
lejonhuvud av romansk karaktär med kraftig nos 
med halvöppen mun, sedd en face. 24 Var de båda 
lejonen ursprungligen varit placerade är okänt, men 
utan tvivel har de från början haft sina platser i 
kyrkobyggnaden. Eventuellt kan de, om tornet är 
sekundärt, ha smyckat en ursprunglig västfasad. 

Att Rofterups kyrka ursprungligen varit försedd 
med öppen takstol kan inte anses uteslutet, efter-
som röstet mellan kor och absid ovanför valvet är 
uppmurat till taknocken och består av samma 
material som de övriga äldsta murarna och dess-
utom är överputsat och vitkalkat. Röstet mellan kor 
och långhus är helt nedrivet. På tornets gamla öst-
m ur, som inte sträcker sig så högt att den kan ha 
synts utifrån på grund av långhustaket, åtminstone 
inte det mellersta partiet, finns däremot rikliga 
rester av romansk puts. Dessa detaljer framstår som 
helt onödiga om de ej kunde ses nedifrån kyrko-
rummet. 

Rofterups kyrka har av Carl Georg Schultz 
hänförts till det medeltida Danmarks äldsta sten-
kyrkor. Rammer och Elmelunde, som jämförs med 
Rofterup, röjer enligt honom inflytande från 
engelsk kyrkoarkitektur från 1000-talets andra 
hälft och dateras därigenom till ca 1075.25 En viss 
framskjutning i tiden beträffande de danska 
kyrkornas - och därmed även Rofterups - till-
komsttid förefaller enligt M Rydbeck berättigad , 
då man betänker att det var först under I 000-
talets sista decennier som de äldsta stads- och 
stiftskyrkorna av sten byggdes. 26 Således bör 
Rofterups kyrka, även med tanke på den om vikinga-
tidens dekorativa konst erinrande lejonreliefen på 
absiden, kunna dateras till tiden omkring 1100 
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UPPMÄTNiNG$RiTNiN4 TJLL HDF'TERUP$ KYRKA 


.Pla.n. 

Hns 
Q, 

HOrTERUP. 

Fig 114. Fasader , sektioner och plan av kyrkan före 1912 å rs resta urering. Uppm 
H Sjöström 1901 (RA). 

Fronts, sections and plan of church before the restoration of 1912. 

eller 1100-talets början. M Rydbecks datering tycks Ila. Valven slogs under 1300-talet eller 1400-talets 
vara den mest sannolika. 27 förra hälft (fig 131 Il) .28 Även tornets bottenvåning 

De romanska målningarna i Hofterup har, så- fick då ett kryssvalv, som nedtogs 1912 (fig 114; se 
som nämnts, knutits till Finjagruppens målningar, nedan). Öppningen i den västligaste valvkappan 
vilka tillhör mitten eller senare delen av 1100-talet. tillkom också vid denna tid , och den har uppenbar-
Av det romanska skedets inventarier återstår en ligen bevarat sin gamla lucka, eftersom denna täcks 
dopfuntsfot, nu i LUHM. Romanska är s:innolikt av den ursprungliga målningen (se not 11). För att 
även ett bevarat rökelsekar (fig 120) samt en olje- komma upp ovan valvet i tornet upptog man en 
lampa (fig 74), vilka härstammar antingen från öppning i norra tornmuren, till vilken man fram till 
Barsebäck eller Hofterup. Oljelampan har beskri- 1912 kom medelst en yttre trätrappa. Det är tänk-
vits ovan under Barsebäck. bart att även det vapenhus på kyrkans norra sida 
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som omtalas i räk 1661 (se nedan) byggdes vid denna 
tid (fig 130 IT). Möjligen igenmurades i samband 
med vapenhusets tillkomst den södra ingången till 
kyrkan , då den kan tänkas ha ansetts onödig 
eftersom hela bebyggelsen låg norr om kyrkan. 

Senare förändringar 
][ b. År 1661 ges den första beskrivningen av kyrkan 
(räk): »Howtorps Kirckes bygning. I. Howtorp 
Kyrkia er opbygt vd aff Kampesten , med et halft 
torn westan for kircken , med et half tag med hu! 
tagsten, taect, paa den söndera side. 2. Kircke-
taget er lagt med hul tagsten , halfparten paa den 
söndra sida, halfparten med bly, offuer altaret med 
bly paa alla sider. Norden paa Kircken er taegt 
med hul tagsten altsammen. 3. Intet Sacresti men 
et Vaabenhus med et gammd lofft, oc taegt alt 
med hul tagsten, men Randen paa den Yestra sida 
er aff bly. 4. Innan er Kirchen hvelvet, oc 2 balcher 
indlagt udi muren: hafuer 3 faenster, 2 paa den 
söndra side oc et vestan til. 5. Der udi er et gammel 
altare, gammel predickstol , funt oc stoler. 6. It 
lidet klockerhus, tagt med fia! ofwan ofr klockerne 
oc intet vidare: 2 Smaa klocker. 7. Kirchegaards 
muren er opmuret af kempesten , tagt med hul 
tagsten, 2 laager oc en port. Ingen Kirchelade.» 

Det halva torn , som omtalas i beskrivningen, bör 
ha utgjorts av det romanska tornet, som sträckte 
sig upp till den nuvarande inkragningen , dvs ca 5,5 
m högt. Vapenhuset var beläget vid norra långhus-
muren. 

Om de fönster, som nämns i beskrivningen, är 
ursprungliga eller senare upptagna är svårt att 
uttala sig om. De romanska fönster, som framkom 
vid 19 J 2 års restaurering, var igenmurade vid den 
här tiden. 

Den nuvarande altaruppsatsen (fig J 16) tillkom 
1597. Ett par bevarade mässingsljusstakar (fig 121) 
kan sannolikt hänföras till samma period. Stor-
klockan (fig 128) liksom lillklockan (fig 129) i 
vapenhuset anskaffades 1654 och den kista (fig 126) 
som står i vapenhuset tillkom 1694. 

III a. I början av 1700-talet förstärktes kyrkans 
murar med strävpelare. Den första anteckningen 
om detta finns i prosten Theodor Liebmans visita-
tionsanteckningar från den 23/6 1705: »... blevf 
laget något för try åhr sedan med en pelare til des 

styrckjo och des utom på tornet ...» 1738 om-
nämns en reparation på tre pelare på södra sidan 
samt en pelare på östra sidan (räk). J 772 förbättra-
des även en pelare på norra sidan (räk). 

På 1700-talet företogs åtskilliga ommurningar av 
kyrkans murar, och överhuvudtaget verkar det på 
reparationernas antal som om kyrkans underhåll 
dessförinnan varit eftersatt. I kyrkans räkenskaper 
från 1775 heter det: » ... magister Johannes Hofwer-
bergh hafer nu med beröm draget all sorgfällighet 
till denna Kyrchias upkomst, som waret mycket 
bristfällig, men nu med reparation, så inom som 
utantill till alla delar wähl för-sadt så af Kyrchians 
medel som hwad magistern dertill hulpit ...» 
Åtskilliga smärre reparationer, såsom lagning av tak , 
golv och fönster behövdes redan under århundradets 
första hälft. 1769 var det tid för en grundlig repara-
tion. Då blev »... Södwästra hörnet på wästra 
Gaflen af Kyrkan som till thers inre del gifwit sig ut 
ifrån östra delen till grunden neder bruten och å 
nyo upmurat samt underlags Timret af Tegell Taket 
öfwer samma Hörn, hwilket war förmurknat med 
nytt Timmer omlagdt, hwaröfwer Tegel-Taket 
äfwen å nyo uti skjelling lagdt blifwit så med the 
gamla dugeliga som upkjöpte nya Tak-Tegel. The 
på Kyrkan och Pelaren utwendigt befintl. Stefwar 
äro blefne uthuggne och uppmurade samt Kyrkan, 
Wapenhuset och Pelarne utwändigt Rappadt och 
inwändigt hwitmenadt. Tegel-Taken , öfwer Kyrkan 
blefwit förbättrade med nya Tak Tegells inlägg-
ning, skjellning och understrykning. Sparr-wärket 
med beklädningen, öfwer Skjulet, af Klåckestapeln , 
war förfallit, som blifwit å nyo satt och med Bräder 
beklädt samt dörren till ingången å nyo giordt» 
(räk). Följande år blev golvet inne i kyrkan omlagt 
och fick ny underfyllning (räk I 770). År 1772 blev 
kor och absid försedda med nytt sparrverk och ny 
blybeklädnad och 1773 blev övriga taksparrar 
reparerade och delvis utbytta mot nytt virke (räk). 

Kyrkan synes I 769 ha haft endast ett fönster på 
den södra sidan (räk). När det andra, som omtalas 
1661, blev igenmurat finns inga uppgifter om. 
Söderfönstret utvidgades 1769 efter att ha blivit 
förstört vid ett inbrott. Trots att man på så sätt 
fick det litet ljusare inne i kyrkan, ansåg man att 
fler fönster behövdes. Ett sådant upptogs I 777 i 
samband med»... att södra sidan af Tornet med en 
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del af Muren på samme sidan af Kyrckan som 
woro alldeles förfallne och hotade med nederfall 
blefne ifrån grunden uptill Taket nedertagit och 
ånyo upmurat ...»(räk). Samtidigt tänkte man upp-
föra en läktare inne i kyrkan och lade in två mur-
bjälkar försedda med järnankare i långhusets 
bakre del (se nedan under Orgelläktare). 

År 1796 tog man ner » ... Östra gafveln och hwal-
fvet öfwer Choret . .. » och murade om dessa delar29 

samt satte nya takstenar på kyrkotaket och tornet 
(räk). Den »Östra gafwel» som här omtalas bör 
ha varit långhusets östgavel (nu nertagen) då korets 
östgavel uppvisar romanska drag. Två år senare 
tog man bort två strävpelare på södra sidan på 
ömse sidor om koret. Den södra kormuren murades 
om och man satte där in » ... et nyt fönster vid 
altaret .. . » (räk). Nu blev också det » .. . gamla 
murstens hvalfvet lagat med bräder ...» (räk), 
vilket måste avse lagningen i absidens hjälmvalv. 
Till detta arbete, liksom för att få golvet omlagt, 
anlitade man en murmästare Kerkner. 

Under denna period tillkom möjligen fattig-
stocken (fig 123). Predikstolen (fig 116) anskaffades 
J75 l. Altaruppsatsens mittavla (fig 115) ommålades 
J754 och sockenbudstygets kalk och paten (fig 119) 
anskaffades följande år. Även de bevarade kollekt-
håvar, som omnämns 1762 (inv), kan sannolikt 
hänföras till samma period (se nedan under in-
redning). 

111 b. Vapenhuset reparerades också flera gånger 
under 1700-talet, men 1812 ansågs det ändå så 
bristfälligt att man till största delen rev ned det och 
murade upp det igen (räk). 

Ur Ämbetsberättelsen 1830 är bl a följande 
hämtat: »... nästa år kommer västra tornmuren 
att nedtagas och åter uppföras, vilket enligt kost-
nadsförslag uppgår till ... » Även sockenstämmo-
protokollet från samma år omtalar att tornet 
skulle undersökas av en murmästare för att se i vad 
mån reparation behövdes. Det ~kan anses sannolikt 
att denna ommurning kom till stånd men endast 
berörde de övre delarna av tornet (se Period I). 
Det är troligt att fönstret, som i 1661 års beskriv-
ning angavs »vestan til», då sattes igen.30 

Kyrkan genomgick 1836 en grundlig renovering. 
Det var mest inredningen som blev omsedd, men 
förutom att den fick ny målning, blev hela kyrkan 
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in- och utvändigt rappad och vitkalkad. Dessutom 
upptogs två nya fönster, ett i absiden och ett på 
norra långhusväggen. De övriga fönstren sänktes. 
Altaret flyttades från absiden till koret och på så 
sätt kunde utrymmet i absiden ordnas till sakristia, 
som avskärmades med en målad trävägg försedd 
med en dörr på var sida om altaret. 31 

Av inventarier tillkomna under denna period 
finns endast en kalk med paten från 1817 samt en 
mässhake från 1838 bevarade. - Se nedan under 
Inredning. 

Tillbyggnader och förändringar 1851 
IV. Vid prostvisitationen 1849 fastslogs att Hofte-
rups kyrka fordrade en reparation av torn och vapen-
hus samt att den inte var tillräckligt rymlig för 
församlingens behov. Man beslöt att vapenhuset 
skulle utvidgas, så att man kunde ha bänkar där, 
samt att tornet skulle byggas på med en klock-
våning så att klockstapeln kunde tas bort (st prot 
1849). För att underlätta detta ekonomiskt beslöts 
att församlingen skulle hjälpa till med dagsverken 
och körslor (st prot 1850). Tillbyggnadsarbetena 
och renoveringen utfördes 1851. Nykyrkan utgör 
egentligen en utvidgning av vapenhuset. Dess båda 
sidomurar skulle ommuras och den »östra sido-
muren utflyttas 8 alnar, hvarigenom kyrkan vinner i 
utrymme det dubbla af hvad den nu innehar» (st 
prot 1850). Det nya utrymmet fick trägolv och 
bänkinredning och dess karaktär av vapenhus för-
svann. I och med detta var det opraktiskt att ha 
kyrkans ingång på den norra sidan och man beslöt 
att i stället ta upp en dörröppning på tornets västra 
sida (st prot 1859). Dess omfattning gjordes rek-
tangulär och helt utan utsmyckning. 

Även tornet renoverades och höjdes ca 3,50 m 
till nuvarande höjd. Detta var tydligen en gam-
mal tanke, för redan 1787 finns en anteckning 
i räkenskaperna om »... besiktning öfwer till-
ämnade Tornbyggnad . .. » och avsikten med den 
var antagligen redan då att slippa klockstapeln och 
alla de reparationer som den förde med sig.32 

Vidare anskaffades nya fönster på södra sidan av 
kyrkan. Absidfönstrets utvidgande till dörr torde 
också ha beslutats vid denna tidpunkt, men om 
detta finns ingen anteckning. En ny ingång upp-
togs i den västra kyrkogårdsmuren och den gamla 
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ingången murades igen. Nya järnportar skulle för-
samlingen också bekosta (st prot 1851). 

Man beslöt 1855 att även långhuset skulle be-
läggas med brädgolv, liknande det som nykyrkan 
hade fått. Under resten av 1800-talet utfördes inga 
genomgripande arbeten förutom reparationer av 
tak och en ny tomtrappa 1884 (räk). 

Den nuvarande orgeln inköptes 1863 (fig 98). 
Dopfunten (fig 117) tillkom 1890 och försågs med 
dopfat 189 l. Vidare anskaffades den oblatask 
och vinflaska som tillhör sockenbudstyget (fig 118) 
samt ytterligare en oblatask med fodral 1891. 
Även ett par ljusstakar från 1897 finns bevarade 
(se nedan under Inredning). 

Restaureringen 1904-1912 samt senare renoveringar 
V. Under de första åren av 1900-talet började man 
diskutera byggandet av ett trapptorn, för att lättare 
komma upp till orgelläktaren och därigenom slippa 
den störande och skrymmande uppgången från 
nykyrkan. 1902 fick arkitekt Henrik Sjöström till 
uppgift att göra upp restaureringsförslag. Efter 
undersökning fann han att tornets högt belägna in-
gångsöppning på nordmuren (jfr ovan) var mycket 
betydelsefull och tillhörde den ursprungliga kyrkan 
och »utvisade dennas fortifikatoriska beskaffen-
het».33 Till följd härav förordade han att trapp-
huset inte skulle byggas på den norra sidan. Hofte-
rups församling framhärdade i sin önskan om trapp-
hus, men ville inte ha det på tornets södra sida, 
emedan detta skulle misspryda kyrkan från detta 
håll. Däremot ansåg man att den norra sidan redan 
var förfulad av nykyrkan (kr prot 1903). Under tiden 
hade Th Wåhlin fått i uppdrag att närmare under-
söka tomingången, och han meddelade i november 
1903 att den inte var ursprunglig utan härrörde 
från tiden efter valvslagningen. Den planerade 
restaureringen påbörjades följande år under Wåh-
lins ledning och avslutades först 1912. 

Trapphuset placerades härvid på den norra sidan. 
För att undvika att orgeln tog en skrymmande 

plats inom långhuset, ersatte man valvet i tom-
rummet med ett lägre sittande brädtak, så att ett 
orgelrum bildades däröver. Samtidigt öppnades 
detta rum mot öster och utvidgades med en ny läk-
tare i långhuset. Ingången till trapptornet förlades 
till nedre tomrummets nordöstra hörn. Dörröpp-
ningen mellan detta tomrum och långhuset gjordes 
smalare och förhallens alla öppningar fick nya 
dörrar efter ritningar av Wåhlin, som även ut-
formade västportalens tympanon. 

Då man skulle ta upp ett nytt fönster på tornets 
nordmur upptäcktes det ursprungliga romanska 
fönstret, som iordningställdes. Övriga fönster fick 
en slätputsad omfattning och fick fönsterbänkar i 
öländsk kalksten. Strävpelarna vid koret lagades 
och alla yttertak reparerades. Tornet fick en ny 
huv, den nuvarande fyrsidiga samt en ny spira.34 

Medeltida målningar i kor, absid och långhus 
framkom vid putsavknackningen och framtogs 
delvis och konserverades. All fast inredning reno-
verades, utom altarring, bänkar och orgelläktare, 
som nybyggdes efter ritningar av Wåhlin (se 
nedan). Golvet täcktes med plattor av öländsk 
kalksten. 

Efter 1912 har endast underhållsarbeten ut-
förts på kyrkan. 1964 rengjordes kyrkans valv. 
Därvid upptäcktes stora sprickor i putsen, som 
innebar risk för målningarna. Ytterligare målningar 
framkom även och en ny konservering vidtog.35 

Av nyare inventarier märks ett nattvardstyg från 
1931 , lillklockan från 1949, väggplåtar och en altar-
duk från 1950 samt två mässhakar, en från 1952 
och en från 1965. 

Uppvärmning 

År 1779 fick Hofterups kyrka en kakelugn (räk). 

Ytterligare en ugn levererades 1890 (räk). 1909 

resp 1917 byttes dessa ut mot järnkaminer (räk), 

som fungerade ända fram till 1953, då elvärme 

installerades i kyrkan. 
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Inredning och inventarier 


Altaruppsats 
Den rikt snidade, målade och förgyllda altarupp-
satsen av furu tillkom 1597 (fig 115). I det rektangu-
lära mittpartiet ses inom en med diamantsnitt och 
beslagsornament dekorerad rundbåge en målad 
framställning av Kristus på korset. Mittpartiet 
flankeras av två räfflade kolonnetter med diamant-
snittsornerade hylsor. Kolonnetterna, som vilar på 
predellans förkroppade postament, uppbär ett 
entablement med ett beslagsornerat gavelstycke om-
givet av fialer. Sidostyckena är likaså dekorerade 
med beslagsornamentik. På entablementet står en 
ursprunglig text i guld på svart botten: GLORIA 
IN EXCELSJS DEO. LUC. Il CHRIS TIA NUS. 
IV DEi GRATIA: ANO. 1597 ( = Ära vare Gud i 
höjden. Lukas Il. Christian IV av Guds nåde. 
Anno 1597). På predellan står följande ord 
med frakturstil i guld på svart botten: »Thi saa 
offte som i rede aff dette brnd oc dricke aff dene 
kalck da skulle i forkynde / Herrens d0d indtill häd 
komer. Huo som nu reder uwerdelige aff dette brnd 
eller dricker / aff denne kalck hand er skyldig i 
Herres legeme oc blod men huert meniske skal / 
prnffue sig selv oc rede saa aff dette brnd oc 
dricke aff dene kalck thi huo som red / oc dricker 
uwerdelige hand reder oc dricker sig selv domen der 
met at häd icke / g0r forskel paa Herrens Legme. 
1 CORINTH 11 . ANDREAS NICOLAJ: 36 EBP. 
HE.» 

Den nuvarande Golgatascenen, med Getsemane 
och Jerusalem i bakgrunden, är utförd i oljefärg 
1754 av målaren Christian Holst37 från Örtofta 
(räk). Han skrev också texten i guld »uti spegelen 
på Altaret-taflan» (räk). Över korset läses på ett 
skriftband: »Tänck på Jesum Christum.» Under 
målningen en text i guld på svart botten: »Jesu 
Christi Guds sons blod / renar oss af alla synder 1 
Joh.1.07.» 

Ursprungligen var tavlan en sk katekismustavla 

och enbart försedd med en målad text i guld mot 
svart (jfr SvK Bo I, s 114, 346). År 1724 lät magister 
Johannes Hofverberg (se Barsebäck, not 5) en 
mästare Ruut38 (räk) »... med wackra färger ... 
renovera altaretaflan ...» (räk). På baksidan står: 
»Restaurerat av L P Schönbeck 1836.» Det var 
alltså i samband med att altaret flyttades fram, som 
altaruppsatsen fick sin tredje ommålning. Tydligen 
var församlingen inte nöjd med sin altarprydnad, 
ty 1879 tänkte man skaffa en ny, men hade inga 
medel (vis prot 1879). Vid 1912 års restaurering 
blev den dock restaurerad av Anna Wåhlin.39 I 
samband med den 1964 av Albert Eriksson utförda 
konserveringen blev slutligen de olika påmålning-
arna avlägsnade, utom i mittpartiet, där Golgata-
scenen från 1754 bibehölls (se not 37) . 

Altarringen av ek är femsidig och har svarvade 
balustrar (fig 97). Knäfallet är klätt med rödbrun 
sammet, dessförinnan med buffelhud. Den är ut-
förd efter ritningar av Th Wåhlin 1912. Den före-
gående, enklare altarringen, var halvcirkelformad. 

Predikstol 
Predikstolen är från 1751 (fig 116). Den är placerad 
i långhusets sydöstra hörn och vilar på en 1 m hög 
cementsockel, som möjligen innesluter ett medeltida 
sidoaltare. Korgen har fyrsidig barriär, som vilar 
på en kraftig sockel, och avslutas upptill av en pro-
filerad överliggare. Fyllningsfälten åtskiljs av 
pilastrar med i relief skurna blad- och blomorna-
ment. I de polygonala fälten (höjd 105, bredd 41,5 
cm) finns enkla oljemålningar av de fyra evange-
listerna. På frisen ovanför dessa är en text i guld på 
svart i frakturstil: »Salige är the / som höra Guds ord / 
och giöma thet / Luc.11: v. 28.» På frisens för-
kroppningar är inskuret »A0 1751 ». På sockeln 
står: »Fruchter Herran / och tiäner honom troliga / 
och rättsinneliga / Jos. 24. v. 14.». Sockelns förkrop-
pade hörn markeras av akantusornament samt ned-
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F ig 11 5. Altaruppsats från 1597, ursprungligen s k katekismustavla . Golgata
scenen utförd av Christian Holst 1754. Foto B Centerwall 1970. 

Reredos dating from 1597, originala so-ca/led " catechism tablet " . The Golgotlw 
scene by Christian Ho/st , 1754. 



Fig 11 6. Predikstol 
frå n l 75 1, tillverkad 
av snickaren Petter 
Hansson och bild
huggaren Sven 
Sjöberg. Må lningen 
utfö rd av Christian 
Holst .1754. Foto 
B Centerwall 1970. 

Pulpit , 1751, made 
by Peller Hansson, 
carpenter, and Sven 
Sjöberg, scu/ptor. 
Painting by 
Christian Ho/st , 
1754. 

hängande tofsprydda »band». Mellan banden 
girlander av blad och blommor. Färgerna utgörs 
av rött, grönt, blått och guld på ljus gråblå botten. 
Prediksto lstrappan har fem steg av kalksten. 

I räk från år l 751 finns noti sen; »Snidkaren 
Petter Hansson bekommit utij Arbetslön för en ny 
Predikostol , som han förfärdigadt af thet timer, 
som utij l 749 Års Räckning i förråd finnes uppkiöpt 
enligt therpå lämnad quittence . . . Bild huggaren 
Sven Sjöberg40 bekomit för thet Bildhugger han 
förfärdigadt uppå bemälte Prediksstohl ... » l 754 
målades och förgylldes den av målaren Christian 
Holst från Örtofta (se not 37). Senare har predik
stolen renoverats och ommålats, dels 1836 (räk) , då 
det ä r sannolikt att L P Schönbeck som restaurera-

I REDNING OCH I VENTAR IER 

de a ltaruppsatsen (se ovan) även fick uppgiften 
att renovera predikstolen , dels 1847 (räk). Vid 
restaureringen I 912 utfördes målningarna på 
predikstolen av Anna Wåhlin (se not 39). 1964 
renoverades predikstolen å ter, varvid de ursprung
liga fä rgerna framtogs och konserverades. Det 
visade sig då att evangelistframställningarna delvis 
hade varit övermålade och att övriga delar varit 
övermålade ej mindre än tre gånger, samt att de 
från sockeln nedhängande girlanderna och banden 
icke är samtidiga med sjä lva predikstolen (se not 35) . 

Intill I 75 l fanns en ä ldre predikstol , troligen 
kyrkans första, omnämnd 1661 (räk) samt ommålad 
och renoverad 1724 (räk) av en mästare Ruut (se 
not 37). 
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Fig I J 7. Dopfunt av cement från 1890. Foto 1969. 

Concrete baptisma/ font , 1890. 

Nummertavlor 

Två stycken nummertavlor är från 191 2 och ut
förda efter Th Wåhlins ritningar. De har enkel 
blåmålad träram och nedtill en liten hylla för 
siffror. Höjd 84, bredd 49 cm. Den ena hänger i 
nykyrkan på den norra väggen mellan fönstren, den 
andra på östra muren i bågen mellan långhuset och 
ny kyrkan i östra valvtraven. Siffrorna är av mässing. 

Första gången en nummertavla omnämns är 
1722 (inv) . Tavlan var svart och siffrorna av bleck. 
Samma tavla är också upptagen 1822 (vis prot). 
År 1863 ägde kyrkan »2n• siffertavlor» (vis prot). 
Anti ngen hade man anskaffat ännu en eller också 
två nya, då kyrkan utvidgades 1851. Två nummer
tavlor med 107 siffror står upptagna 1911 (inv). 

Bänkinredning 

Bänkarna är öppna och må lade i ljust blått (fig 97, 
98). Sitthöjd 46 cm. De insattes I 912 efter ritningar 
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av Th Wåhlin (K-byrån). Någon beskrivning av 
äldre bänkinredning finns inte, men reparationer 
omnämns under I 700-talet (räk). 1836 målades 
bänkarna om av L P Schönbeck (räk). 

Orgelläktare 

Orgelläktaren (fig 98) byggdes 1912, då tornmuren 
nedanför den västligaste travens gördelbåge bröts 
upp. Den utgör en förlä ngning av tornets första 
våning in mot långhuset. Barriären ä r försedd med 
smala , svarvade balustrar. Må lad i blått. 

Den gamla orgelläktaren låg helt inom långhuset, 
vilade på tio träpelare och hade uppgå ng frå n 
ny kyrkan. 1777 omtalas att » . . . Åt en tillämnad 
Läktare nedre i Kyrckan äro 2ne St murbjelkar 
twärt öfver K kan uti Muren inlagde, försedde med 
nödige jernankare ... » (räk) . År 1783 » ... är till 
mera rymd för folket under Gudstjänstens för
rättande nu mera Läktaren nedre i Kyrckan med 
Bjelka- under-lag och upståndare, loft-Bjelkar, 
blefwet å nyo Bygd .. . » (räk) . 

Orgel 

Orgel anskaffades 1863. Fasaden är i nyrenässans 
och må lad i ljusgult med grönt li stverk. Verket har 
6 stämmor och är tillverkat av Bröderna Söderling 
i Göteborg.41 Flera reparationer på orgeln utfördes 
på I 800-talet. Vid 191 2 å rs restaurering byggdes 
den om av Eskil Lunden42 (räk) ti ll nuvarande 
di sposition. Fasaden anpassades vid samma till
fälle efter det nya utrymmet inne i tornet och 
ommålades (fig 98). 

Dopredskap 

Dopfunten är gj uten i cement (fig I 17). Den runda 
cuppan är ornerad med åtta stycken bågfält med 
palmettliknande ornament. Undersidan är god
ronnerad . Runt skaft, fyrsidig, profilerad fot. Höjd 
94 cm. Den införskaffades 1890 (räk). Placerad i 
långhusets mitt vid det mellersta, norra valvstödet. 

Före I 890 ägde kyrkan en romansk dopfunt av 
sandsten, av vilken nu endast foten har bevarats. 
Funten beskrivs av Lars Tynell på fö ljande sätt: 
»Skålen hade böjd profil och afsmalnade något 
uppåt, men ännu mera nedåt. Den hade nedtill en 
rundstaf och en annan nära öfverkanten, men var 
för öfrigt oornerad. Urhå lkningen var kittelformig 
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med ett uttömningshål, men utan fals. Foten är 
en uppåt afsmalnande cylinder med ett rundt 
uttömningshål genom hela foten och ett fyrsidigt i 
öfre kanten . Skå len stod för några år sedan skadad 
på gårdsplanen till Barsebäcks prästgård , men tycks 
nu vara försvunnen» .43 Fotens höjd 37 cm, dia
meter nedtill ca 56, upptill ca 44 cm, det fyrsidiga 
uttömningshålets sida 11 ,5 cm. Foten förvaras i 
LUHM. 

Dopfat av nysilver. Runt brättet en inskrift från 
Markus 16 : 16. Enligt stämpel tillverkad 1891 av 
C A Kjernås .44 Diameter 40 cm. 

År 166 I ägde kyrkan »... en funt becken af 
M ess ing ... » (räk) , även upptagen i 1722 års inven
tarieförteckning (räk). Dopfatet saknas i senare 
kyrkböcker. I 1822 års inv är över huvud taget 
ingen dopskål upptagen. - Ett »dopfat af lera» 
inköptes 1837 (räk) , men det kan inte ha hå llit 
länge, ty 1849 heter det att »Ti ll dopvattnet nyttjas 
ett tennkäril» (vis prot). Man skaffade 1868 en 
porsli nsskål till dopfunten (räk). Inget av dessa 
äldre kärl är nu bevarat. 

Fig J 18. Kalk av silver, 
tillverkad J 817 av Niklas 
R amberg, Lund . Foto 
B Centerwall 197 J. 

Silver chalice, made in 1817 
by Niklas Rarnberg, Lund. 

Fig J 19. Sockenbudstyg. 
Kalk och paten av si lver, 
tillverkade J 775 av Johan 
Schröder, Landsk rona. 
Oblatask av silver och 
vinflaska från 1891. Foto 
B Centerwall J 97 1. 

Viaticum comnumion 
vessels. Chalice and paten 
oj silver, made in 1775 by 
Johan Schröder, Lands
krona. Silver bread-box 
andflagon made in 1891. 

8 - 711676 Barsebäcks och Hofterups ky rkor 
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Nattvardskärl 

l. Kalk av silver (fig 118), förgylld invändigt och 
runt cuppans bräm. Rund , slät cuppa med graverad 
inskrift: »Hofterups Kyrka». Skaftets nod är 
ornerad med gjuten pärlstav. Rund fot med gjuten 
bladornamentik. Foten avslutas upptill med en 
godronnerad vulst. Enligt stämplar tillverkad 1817 
av Niklas Ramberg, Lund.45 I botten inristat »35», 
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Fig ; 20. Rökelsekar 
av brons, romansk 
typ (LUHM inv nr 
.I 0300) . Foto B 
Centerwall J 970. 

Bronze censer, 
Romanesque type. 

förmodligen kalkens vikt i lod. Höjd 20,8 cm. 
Inköptes 1816 (räk). Den tidigare kalken stals 1814. 
Denna omnämns för första gången i räk 1662 och 
iordningställdes 1721 av kyrkoherde Johannes 
Hofverberg (räk). - Paten av silver med förgylld 
ovansida. På brättets undersida samma stämplar som 
kalken. Diameter 16,9 cm. - Oblatask av silver, 
inuti förgylld. Rund med profilerat liv, försedd 



med tre runda fötter. Lock med knopp i korsform. 
Gjuten dekor av varandra skärande rundbågar, 
sick-sacklinjer och girlandmönster. En ligt stämplar 
tillverkad 1891 av CA Kjernås (se not 44). Höjd 13, 
diameter 11 ,8 cm. Ti llhörande träfodral klätt med 
svart skinn och fodrat med blå sammet. - 2. Kalk 
av si lver, timglasformad. Enkel dekor av pålagda 
kvadrater runt fotens övre del. På cuppan ett 
ingraverat hjulkors med bokstäverna IHS på 
korsarmarna. Runt brämet en inskrift från Lukas 
22: 19. Enligt stämplar ti llverkad 1931 av Em 0 
Möller, Malmö.46 Höjd 2 1,5, diameter 13 cm. -
Vinkanna av silver med svagt buktigt liv, skarpt 
vinklat handtag. På halsen liknande hjulkors som 
på kalken. Samma stämplar som på denna. Höjd 
22 cm. - Oblatask av silver. Locket har en r und 
knopp med samma hjulkors som ovan. Dekor och 
stämplar som på kalken. Diameter 11 cm. - Paten 
av si lver. I mitten ett hjul kors ; stämpla r som på 
kalken. Diameter 16,5 cm. 

Sockenbudstyg (fig 119) : Kalk av silver, inuti 
förgylld. Rund slät cuppa, runt skaft med profilerad 
nod, rund profilerad fot. Enligt stämplar tillver
kad 1775 av Johan Schröder, Landskrona.47 Inskrift 
på fote n: »Thenne Kalk Tillhörer Hofter ups 
Kyrka A0 1775.»'18 Höjd 12,2 cm. -- Tillhörande 

Fig J 2 1. Ljus
stakar av gjuten 
mässing. Upptagna i 
inv J 662. Foto 
B Centerwall 197 J. 

Cast brass 
candlesticks. 
lnc/uded in the 1662 
invenlory. 

Fig J 22. T h. Ljus
stakar av förgyll t 
silver. Sammansatta 
av delar från olika 
epoker. 1800-tals
stämplar. Foto B 
Centerwall 197 l. 

Cand/esticks af 
gilded silver. Made 
up af parts f rom 
different periods; 
19th century 
hal/marks. 

r 

I N REDNI NG OCH I VEN TARI E R 

paten av silver, helt slät, ovansidan förgylld. Dia
meter 9,1 cm. - Oblatask av silver, inuti förgylld, 
graverat kors på locket. Enligt stämplar (otydliga) 
tillverkad 1891. Höjd 2 cm, diameter 5 cm. - Vin
flaska av glas med silverkork med gjuten pärl
stav nedtill. Samma stämplar som på oblatasken. 
Höjd 12,5 cm. 

Rökelsekar 

I LUHM förvaras under inv nr l 0300 ett rökelsekar 
i brons av romansk typ (fig 120), som medföljt den 
sk Hofverbergska samlingen när denna 1875 in
köptes till museet av kyrkoherde Carl Jakob 
Hofverbergs49 arvingar. Rökelsekarets skål och 
lock har sammanhållits av fyra järnsprintar, 
varav två återstår. I den ena kvarsitter en järnlänk. 
Skålen är halvklotformad och står på en konisk, 
utsvängd fot samt pryds av åtta radiära bårder med 
grovt ingraverade sick-sackband mellan korta 
streck och en mynnings bå rd av samma typ. Samma 
ornament återkommer på locket, som ä r format som 
en centralkyrka i tre våningar. D en cirkelrunda 
bottenvåningen har arton rektangulära fönster och 
pulpettak markerat med rad iära streck. Mellan
våningen är korsformad med små kupoltäckta 
utbyggnader med vardera ett rund bågsfönster och 

.f. 
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i kupolens mitt ett rundfönster. Gavlarna, som 
flankeras av hörntureller, avslutas liksom dessa 
med knoppar och har tre rektangulära fönster-
öppningar samt en korsformad öppning upptill. 
Översta våningen utgöres av en kupoltambur med 
fyra rundbågiga fönster och krönes av en kors-
glob, i vilken en avbruten ögla kan spåras. 

De omständigheter under vilka föremålet för-
förvärvats till LUHM, innebär, att dess härkomst 
måste betecknas som tämligen osäker. Samlingen 
har huvudsakligen hopbragts av prosten Johannes 
Hofverberg d y, som var kyrkoherde i Barsebäck 
och Hofterup. Rökelsekaret kan naturligtvis där-
med lika gärna härröra från Barsebäck. Efter-
som det enda andra föremål av säker kyrklig 
karaktär, som ingår i samlingen, utgörs av en frag-
mentarisk bronstriptyk (LUHM inv nr 10304), är 
det ej säkert att rökelsekaret är skånskt. Som stilbe-
stämning har tidigare angivits senromanskt.50 På 
en likaledes i LUHM befintlig 1100-tals gravsten 
från Fjelie kyrka finns emellertid en arkitektur-
framställning, som starkt erinrar om rökelsekaret. 
Denna typ av arkitekturframställning finns alltså 
redan under 1100-talet i Skåne, och det är möjligt 
att rökelsekaret tillhör denna högromanska period. 51 

Ljusredskap 
Den i LUHM förvarade oljelampa (inv nr 14570), 
som ovan beskrivits i samband med Barsebäcks 
kyrka (fig 75), kan också ha tillhört Hofterups kyrka. 

Ljuskronor av mässing: 1. För trettiotvå ljus i 
två kransar. För elektriskt ljus. Modern. Höjd 
121 cm. Hänger i långhusets östra trave. - 2-3. 
Två sinsemellan lika, liknande nr 1, ehuru mindre. 
För tjugofyra ljus i två kransar. För elektriskt ljus. 
Hänger i nykyrkan. Moderna. Höjd 84 cm. 

Ljusstakar: 1- 2. Av gjuten mässing. Tallriks-
formade droppskålar med uppstående kant, kraftigt 
cylindriskt skaft med profileringar, rund, hög fot 
med profilering (fig 121). Höjd 28 cm. Ljusstakarna 
är inte helt identiska utan avviker något i fråga om 
profileringen. Står på bordet bakom altaret. 
Troligen de ljusstakar, som står omtalade i 1662 
års inv (räk). - 3-4. Av drivet, cicelerat och för-
gyllt silver (fig 122). Ljusstakarna består av delar 
från skilda epoker och bär 1800-talsstämplar.52 

Inskriptionen på den enas fot : »Till minne av Olivia 

Persson f. Krutzen, f. 29/9 1869 d. 5/6 1944.» 
Skänktes 1967 tillsammans med två blomkrukor 
av silver av Martin Petersson, Landskrona. - 5-6. 
Av driven mässing med cylinderformat skaft med 
spiralgående vulster. Moderna. Höjd 21,5 cm. -
7-8. Kandelabrar för fem ljus av gjuten mässing, 
inköpta 1897 (räk). Sammankopplade ljusarmar, 
högt, urnformat skaft, rund, profilerad fot. På 
altaret. Höjd 68 cm. - 9-10. Väggarm för tre ljus 
av gjuten mässing. Vridbara i hållare av mässing. 
Samma stil som kandelabern nr 7 och 8. Inköpta 
1897 (räk). På predikstolen. - 11-14. Fyra stycken 
väggplåtar av mässing med vardera en ljushållare 
på böjd ljusarm. För elektriskt ljus. Inköptes i sam-
band med elinstalleringen 1950. Två av dem är 
placerade på södra långhusväggen, de andra i vapen-
huset. 

Textilier 
Altarbrun av grönt guldtyg. Kalk och veteax 
broderade med guldtråd och silke. Signerat SSKT 
1965 SBS ( = Södra Sveriges Kyrkliga Textil, 
Sigrid Birgitta Synnergren). Längd 166, bredd 17 
cm. 

Altarduk av vitt linne med två rader skånska 
spetsar. Skänkt 1950 av syföreningen. 

Mässhakar: 1. Av svart randad sammet. På 
ryggsidan kors av silvergalon. Vid korsmitten 
törnekrans, strålsol och textband med »INRI», 
nertill Golgatakulle, vid korsfoten tre spikar. 
Silverbroderi, delvis läggsöm med Ian. På fram-
sidan triangel med Jahve i hebreiska bokstäver 
omgiven av strålsol. Broderi som ovan. Foder av 
mörkbrunt bomullstyg. Rygglängd 110 cm. In-
köptes 1838 (st prot). - 2. Av vit vadmal. På 
ryggsidan kors av blå sidendamast, guld trådskantad, 
nertill broderat »1952». På framsidan »IHS», 
silkebroderi. Foder av blått siden med skriven 
text: GÅVA TILL HOFTERUPS KYRKA FRÅN 
MARGARETA HOFWERBERG. Rygglängd 117 
cm. - 3. Av grönt, hand spunnet siden. På rygg-
sidan guld broderat kristusmonogram inom bård 
med kantband i vitt och guld. Bården går runt 
axlarna och slutar i en fembladig vit ros. Foder 
av grönt råsiden. Signerad SSKT 1965 SBS Ufr ovan). 
Rygglängd 114 cm. 

Stolor: 1. Av vitt linne, sex broderade guldkors. 
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Längd 230, bredd 8 cm. Tillverkad 1952. - 2. 
Av grönt siden, fem vita broderade kors. Signerad 
SSKT 1965 SBS (jfr ovan). Längd 230, bredd 8 cm. 

Predikstolskläden: I. Av vit vadmal, blått 
sidenkors, guldtrådskantat, med vit broderad duva. 
Frans av guldbuljoner. Längd 53, bredd 39 cm. 
Tillverkat 1952. - 2. Av grönt guldtyg med ax och 
fiskar i silkebroderi. Signerat SSKT SBS Ufr ovan). 
Längd 54, bredd 38 cm. Tillverkat 1965. 

Knäfallsmatta i röllakan, röd, diagonalt kors. 
Längd 60, bredd 50 cm. 

Kormatta i röllakan, röd med grönt träd och 
kantbård, avpassad för altarringen. Längd 240, 
bredd 168 cm. 53 

Försvunna textilier 
I räk 1661 och 1772 är en »... gammel altardug ...» 
medtagen. År 1732 fick församlingen en »... ny 
altarduk föräradt af Jons Jonasson» (räk) och 
1762 utgår ett av mal uppätet altarkläde (räk). En 
altarduk av fint klosterlärft omnämns 1822 (vis 
prot). Ytterligare två altardukar omnämns 1863, 
en av »Bomalls dräll» och en av »svart Tibet» (vis 
prot). En virkad altarduk tillkom 1897 (vis prot). 
Den är upptagen i 1911 års inv, men är nu för-
svunnen. 

Av mässhakar finns i räk 1661 upptagen»... En 
Messehager med 24 haf med guldknipleger paa 
ryggen och guld galona kantad med ...» Den 
omnämns i räk 1694 och 1722 som gammal, och 
det är troligt att det är den som avses i räk 1762, 
då en gammal mässhake utgår. Året innan hade 
textilierna blivit utökade med »... En röd sammets 
messehake med äkta gullgaloner o oäkta gull-
spetsar ...» (räk). 

»En gammel Messeskiorte» är upptagen 1661 
och 1722 (räk). År 1822 omtalas en mässkjorta som 
förmultnad (vis prot), men man äger då en annan 
av fint klosterlärft. En mässkjorta av »Scharting» 
nämns 1863 och 1879 (inv) . 

Kollektredskap 
Kollekthåv av röd sammet, fyrdelad påse med guld-
band, kors och tofs av guldtråd, innerpåse av skinn. 
Höjd 20 cm. Ring och holk av förgylld mässing med 
gjutet stöd i form av bladornament. På holken en 
krok för klocka. Svarvat brunlaserat träskaft. 

INREDNING OCH INVENTARIER 

Total längd 155 cm. Hänger på altartavlans bak-
sida. Omnämnes för första gången 1762 tillsammans 
med en annan likadan (inv). Ännu 1926fanns båda 
kvar i kyrkan (inv) . Den andra kollekthåven är 
sannolikt identisk med den som nu finns i Barse-
bäck (se Barsebäck, fig 77). 

En fattigstock (fig 123) av ek förvaras i prästgården. 
Den består av en urholkad , i sin övre del helt 
järnbeslagen stock. Foten är tillspetsad. På ena 
sidan finns en lucka med hänglås. Vid konservering 
av fattigstocken 1971, utförd av konservator Uno 
Wihlborg LUHM, visade det sig att den varit 
målad med röd färg samt däröver tjärstruken. Upp-
tagen i inv 1694. Höjd 93, bredd 21 cm. 

Gravminnen 
I triumfbågen mot norr är inmurad en häll av 
öländsk kalksten (fig 124) med inskriften : MORS 
CHRISTI EST PORTUS ET VITA PIORUM ( = Kristi död är 
de frommas hamn och liv) / TIL CHRISTELIGT ÄRO-
MINNE I UPPRÄTTAT I ÖFVER I KYRKOHERDEN VID 
BARSEBÄCKS OCH HOFTERUPS FÖRSAMLINGAR I SAMT I 
PROBST ÖVER HARJAGERS HÄRAD I MAG: JOHANNES 
HOFVERBERG I FÖDD UTI LANDSKRONA ÅR 1686 I 
ORDINERAD TIL H: PREDIKOÄMBETET 1713 I FÖR-
ORDNAD HÄRADSPROBST 1735 I AFLED I HERRANOM 
1763 / HELA HANS ÅLDER 76 År / INGICK ÄKTENSKAP 
ÅR 1714 I MED THES KÄRA HUSTRU I CATHARINA 
MARGARETA HOLST I FÖDD I HELSINGBORG 1683 I 
DÖDDE 1765 I HELE HENNES ÅLDER 81 ÅR I THERAS 
BARN ÄRO I JOHANNES RACHEL I MARGARETA NICO-
LAUS DÖD 1724 I CATARINA MARIA NICLOAUS I 
VIVE MEMOR LETHI QUIS QUIS COELESTIA CURES f SIC 
LETHI VICTOR GAUDIA LAETA FERES ( = Lev ihåg-
kommande döden, vem Du än är som har om-
sorg om det himmelska / Så skall Du segra över 
döden och vinna fröjdefull glädje). Bokstäverna 
har kvar rester av gul färg. Höjd 144, bredd 89 
cm. Gravhällen omnämns första gången 1822: » ... I 
kyrkan äro inga större grafvårdar eller epitafier, 
om icke under det senare kan räknas en i väggen 
inmurad sten, som förvarar minnet af framlidne 
Häradsprosten Johan Hofverberg ...». Johannes 
Hofverberg (se Barsebäck, not 5) måtte ha hyst en 
speciell kärlek till annexförsamlingen Hofterup, ty 
redan 1725 hade han ».. . uti denna samma Kyrckia 
utsedt till sig och de sina en begrafning med murat 
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Fig 123. Järnb~slagen fa ttigstock av ek. Omnä mnd 1694. 
Foto 1969. 

lro11-bo1111d oak poor-box. Mentio11ed in 1694. 

gra f på egen bekostning, der h M agistern med dess 
a rfwingar bö r lä mbnas, utom någons intrå ng frijt 
till sig och de sinas nytta, efter guds timma, till 
deras hwilorum ... » (Ämbetsberättelse). 
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1 en beskrivning över Hofterups kyrka frå n 1830, 
omta las att »... På golfvet äro några grafstenar 
antingen utan inskription, eller så utnötta, a tt de 
nu icke synes ... » Vilka stenar som åsyftas är svårt 
att säga, men det kan ha va ri t de tre som nu står 
uppstä llda mot a bsiden samt den om nu tvådelad 
ligger på kyrkogårdsmurens nord västra hörn (se 
ovan under K yrkogå rden). 

På en vitmå lad träplatta på nykyrkans nordvägg 
har fem stycken kistplåtar monterats, var och en på 
ett underlag av svart ebonit : I . Av bly med mässings
beslag. Text: »Johan H ofverberg / Contracts-Prost 
ö fver Ha rjagers H ä rad / K yrkoherde vid Barsebäck 
och H ofterup / Församlingar / Född den 6 juli 
1768 / Gift 1797 med L. Reg. Billberg / Död den 
27 Martii J 835 / Sörjd af Maka och Nio Barn / l 
M os B 48 v 21 - D av Ps 37. v 37.» - 2. Av bly 
med mässingsbeslag (fig 125), lik nr I, men mindre. 
Text : »Jag fö rgäter det till / rygga ä r och sträcker 
mig till / det som framantil ä r jagandes / efter 
må let, till den lön som före, / hållas o fvan efter af 
Guds K a llelse / i Christo Jesu. Philip p. 3 Cap . 13: 
14. v / 2 Corinth. I . 12.» - 3. Av silver, rektangulär. 
Text: »Nicola us H ofverberg / F il. Dr. Kyrkoherde / 
I Barsebäck & Hofterups församlingar / 1783 över 
egna för amlingar / ... 1725 i Barsebäck . .. 1789.» -
4. Oval silverplåt med stjärnbeslag i mässing. Text : 
»Prosten och Kyrkoherden / i Ba rsebäcks och 
Hofterups församlinga r / F ilosofie Jubel-D okto rn / 
Ca rl Jako b H ofverberg / Född den 20 Augusti 1802 / 
Död den 13 ovember 1883 / Dav. Ps. 90. v. 10- 12. 
Joh. Ev. 11. v. 25- 26.» - 5. Av silver, lik nr 4, 
men mindre. Text : »Sa liga äro de döde / som i 
H erran dö, här / efter: ja, Anden säger, att / de 
sko la H vila sig ifrå n / sitt a rbete: ty deras ger / 
ningar följ a dem efter. / U pp. B. 14. 13.» - Dessa 
kistplå ta r hä ngde J 926 på den östra sida n av söd ra 
murpela ren i koret (inv). 

M innestavla av silver, rektangulä r. Text : »Åt 
minnet a f K yrkoherden, häradsprosten m m. / 
Joha nnes Hofverberg / 21 oktober 1652. Bergs 
prä tgå rd , Jä mtla nd. 28 ma r 1728 i Malmö, 
Begrovs med tillbörlig p rocess / den 3 maj och 
nedsattes i sacrestiagraven i dä rvara nde / Sto r
kyrka . Stamfader för skå nska grenen av slä kten 
/ H ofverberg, vars siste ma nlige ä ttling / Uno 
H ofverberg / 15 maj 1870 och ha ns hustru, född 



Molin / läto uppsätta denna minnestavla 1945 / 

Slä kten komma slä kten gå .. . » Förmodligen var 

det i samband med denna donation som kist

plå tarna uppsattes på sin nuvarande plats i ny

kyrka n. 

Jordfästningsredskap 

En likbå r omtalas i inv 1694 och 1722 samt J 822 

(vis prot) . År 1847 inköpte man en likbå r och 

reparerade en gam ma l ( räk). D e sa finns upptagna 

i inv 1863 och 1847 samt även 1911, men sist

nämnda å r betecknas de som obefintl iga. 

I tornet förvaras en mullspade med svarvat 

profilerat skaft av ask och ett svagt skå lformat 

blad av ek. Skaftet har rester av svart olj efärg 

medan bladet ej tycks ha va rit m å lat. Härrör troli

ge n frå n början av l 800-talet. K onserverades J 971 

av konservator U Wihlborg, LUHM. Längd ca 

82, bladets bredd 11 cm. - I Ba rsebäcks prästgå rd 

INREDNING OCH ! NYE TARIER 

Fig 125. Kistplåt av bly med mäss ings beslag, J 700-talets 
slut. Foto B Centerwall 1970. 

Lead coffi11-p/a1e wilh brass f illings, end of !81h cen111ry. 

Fig 124. T v. Epitafium över prosten Johannes H ofverberg, 
död 1763. Öländsk kalksten. Inmurad i triumfbågens norra 
del (j fr fig 99). Foto B Centerwall 1970. 
L efl . M emorial lo Dean Johannes Hofverberg, t 1763. 
limeslone from Öland. Buill info 1he N par/ of !he rood arch 

(cf Jig 99). 

Fig J 26. Jä rnbeslagen kyrkk ista av ek. Omnä mnd 1694. 
Foto B Centerwall 1970. 

Jron-bound church chesl of oak. M enlioned in 1694. 
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förvaras en likartad mullspade av svarvad bok, 
som eventuellt kommer från Hofterup. Längd 75,5, 
bladets bredd 10,5 cm. 

Kyrkkista, pliktpall 

I vapenhuset står en järn beslagen kista av ek, järn
banden är lagda i rutor (fig 126). På locket tolv 
knoppar, en i var ruta. I locket dolt lås, vilket 
stänges med tre inrättningar åt var sida. Framtill 
två hänglås, försedda med var sin sinnrik spärr. 
Kistan omnämns första gången 1694 (räk) . På en 
papperslapp i locket texten: »C. C. Börjesson Klen 
Smed Mästare, Malmö». Höjd 45,5, bredd 65, 
djup 41,5 cm. 

En pliktpall finns upptagen i inv 1722, 1822 och 
1863. Ej bevarad. 

Vindflöjlar 

I tomkammaren förvaras en vindflöjel i form av ett 
gapande drakhuvud med årta let 1851 i genombrutet 
arbete på korskrönt stång (fig 127). Den uppsattes 
då man förhöjde tornet 1851 och togs ned 1912, 
då den ersattes av en ny vindflöjel efter Th Wå hlins 
ritningar. Denna är också av järn och har formen 
av ett kors med en spiralgående slinga frå n kors
mitten. 

Fig 127. Vindflöjel från 1851. Foto 
B Centerwa ll 1970. 

Weathervane dating from 1851. 

Fig 128. K yrka ns klockor i tornet. 
Storklockan gjuten av Hans Meyer 
1654, lillklockan av M & E Ohlsson 
J 949. Foto B Centerwall 1971. 

The church be/Is in the tower. The 
great bell was cast by Hans Meyer in 
1654, the small bel/ by M & E 
Oh/sson,~1949. 



Fig J 29. Den äldre lillklockan, gjuten 
samtidigt med storklockan 1654. 
Förvaras nu i vapenhuset. Foto 
B Centerwall 1970. 

The older small bel/, cast af the same 
lime as the great one, 1654; now in the 
porch. 

Klockor 

Av kyrkans tre klockor hänger sto rklockan jämte 
en nyare lillklocka i tornet (fig 128) , medan den 
äldre lillklockan står på golvet i vapenhuset. 

I. Storklockan (fig 128) tillkom 1654, men 
omnämns först 1661 (räk). Upptill inskriften: 
SOL! DEO GLORIA I EXCELSIS ME FECIT HANS 

MEYER. 54 ANNO 1654. Under inskriften en orna
mental bård . Höjd 66, diameter 80 cm. - År 
1869 skickades klockan till Snårestad för lagning 
av en spricka (räk) . - 2. Den med storklockan 

INREDNING OCH INVE NTAR IER 

samtida äldre lillklockan, i vapenhuset (fig 129), 
har samma inskrift som denna. Under inskriften 
en ornamental bård med omväxlande blad och 
druvklasar. Höjd 54, diameter 68 cm. - 3. Lill
klockan i tornet (fig 128) har följande inskrift: 
ÄRA VARE GUD I HÖJDEN I ÅR 1949 I DÅ GUN AR 

EDBERG VAR KYRKOHERDE j YNGVE ANDERBERG OCH 

ALFRED PERSSON I KYRKVÄRDAR UPPHÄNGDES DENNA 

KLOCKA I I HOFTERUPS KYRKA I GJUTEN AV M & E 

OHLSSON l YSTAD . Höjd 54, diameter 66 cm. 
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Noter 


1. 	 J Espmans memorial l 726, s 52. 
2. 	 J Raneke, Et 1300-tals signet fundet i Skåne. 
3. 	Raä:s fornminnesinventering över Hofterups socken 

samt 0 Rydbeck, Stenkammargravar i Barsebäck. i: 
Arkeologiska studier, s 29 ff. 

4. 	 Namnhärledningen huvudsakligen hämtad ur S Benson, 
Sockennamnen i Harjagers härad. - Enligt meddelande 
från professor J Sahlgren 1926 är Horta ett kvinnonamn 
och den maskulina formen är Horte, en form som Benson 
ej anser vara belagd . 

5. 	 Lantmäterikontorets a rkiv, Malmö. 
6. D et 	förekom att äldre gravstenar togs upp och återan-

vändes, se H Kjellin, Medeltida gravvårdsformer. 
7. 	»Tribunbågens norra vederlag samt, åtminstone del-

vis, abs iden ha uppförts av nordvästskånsk liassand-
sten, medan södra vederlaget utgöres av tuffsten, som 
förekommer ej långt från kyrkan, nämligen exempelvis i 
V Hoby, och tribunbågsväggen bestå r av flinta .» -
M Rydbeck, Skånes stenmästare före l 200, s 84. 

8. 	Trätaket består av »hyflade och hälta balkar samt des-
emellan fä lt af perlade, smala, hyflade och natade bräder.» 
- Ur Wåhlins saml, LLA. 

9. 	 Ur Wåhlins saml, LLA. Ritning på K-byrån, Raä. 
10. 	Vid W Karlssons inventering 1942 fanns fortfarande 

rester av träskoning, LUHM. 
11 . »Luckan i valvkappan samtidig eller ä ldre än valv-

målningen, som går över.» - Th Wåhlins skrivelse till 
R aä 19 12, ATA. 

12. 	 Möjligen kan detta bero på en tidsskillnad men sanno-
likare är att man genom ett omsorgsfullare utförande 
velat utmärka kyrkans viktigaste parti , altarrummet. 

13. 	En motsvarande dubbelyxbå rd med insk rivna medal-
jonger finns i Övraby kyrkas absid . - M Rydbeck, 
Valvslagning och kalkmålningar, s 2 1. 

14. 	 Ibidem, s 16, samt akvarellkopia av meandern på korets 
nordmu r av H Olsson, SHF, Lund. D enna karaktär-
istiska meanderbård ha r ansetts vara kä nnetecknande 
för Finjamästaren. - A Borelius, Skånes medeltida 
monumentalmåleri, s 48. 

15. Motivframställningen känns igen från e tt par andra 
kyrkor, tyd ligast i Vallkärramålningarna, LUHM. 
Ibidem, s 15. 

16. Avbildning av triumfbågen i Finja i Ibidem, s l 0 . 
l 7. Se Ibidem, s 76. D ateringen är dock omdiskuterad. E 

Cinthio förlägger Finjamästarens verksamhetstid till 
ärkebiskop Absalons tid , dvs slutet av 1100-talet. Se 

E Gustafsson - E Cinthio, Skånsk lantkyrka från medel-
tiden, i: SDS årsbok 1969, s 99. - A Tuuls? anser att 
finjamålningarna, även om man förskjuter deras till-
komsttid till efter 1150, å tminstone stilmässigt kan be-
traktas som Skånes ä ldsta bevarade kalkmålningar. Se 
A Tuulse, Romansk konst i Norden, s l 24. - D e ro-
manska kyrkomålningarna i Skåne kommer att behand-
las utförligt i den avhandling som är under arbete av fil 
mag Inger Yr/id, Lund. 

Som underlag för den ovan givna beskrivningen av 
målninga rna ha r använts en seminarieuppsats av fil stud 
Eva Fredrikzon, Hofterups kyrka under romansk tid. 
Beskrivningen har granskats och kompletterats av 
antikvarie Marian Ullen. 

l 8. 	 E Gustafsson, Konserveringsrapport l 965, SHF, Lund . 
l 9. 	 Th Wåhlins skrivelse till Raä 19 l 2, ATA, samt E Gustafs-

son, a a. 
20. 	Utdrag ur Inspektionsblankett från l 913 av Th Wåhlin, 

ATA: »D å kyrkans torn likasåväl som långhuset och 
koret äro uppförda på samma egendomliga sätt (de 
synas vara delvis och särski lt i hörnen murade och för 
öfrigt gjutna af flintsten och kalk) är det allt skäl att an-
taga att tornet är samtidigt med kyrkans öfriga partier.» 

21. 	Att döma av apostlarnas placering bör det ha funnits 
utrymme för ett fönster av samma format som den norra 
korväggens. 

22. 	 C G Schultz, Nogle tidig-romanske Landsbykirker, s 
199 ff. 

23. 	M Rydbeck , Skånes stenmästare före 1200, s 80. - 0 
Reutersvärd påpekar dess halvromanska karaktär med 
särskild hänvisning till den originella svans- och ben-
föringen. Han jämför bl a kyrkbänken från Kungsåra 
kyrka i Västmanland (nu i SHM och av M Rydbeck 
daterad till 1100-talets första fjärdedel), va rs vänstra 
sidostycke pryds av ett lejon med i det nä rmaste identisk 
flätning. 

24. Enligt 	M Rydbeck är även detta lejons placering sekun-
där, men i intetdera fallen är detta belagt, a a, s 80. 

25. 	 C G Schultz, a a, s 214 ff, 227 f. 
26. 	M Rydbeck, a a, s 84. 
27. 	Densamma, Valvslagning och kalkmålningar, s 13. -

Den romanska delen av kyrkans byggnadshistoria har 
utarbetats av fil stud Eva Fredrikzon. 

28. Skillnaden i 	konstruktion av kor- respektive långhus-
valven kan möjligen tyda på att de senare är något yngre 
än de förra. 
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29. 	 Möjligen är det vid denna reparation som korvalvets 
östra respektive västra kappa murats på stick till skillnad 
från de två övriga. 

30. Någon igenmurning 	av detta fönster nämns nämligen 
varken förr eller senare. Det är möjligt att det har skett 
tidigare. Det är dock inte otro1igt att det fanns kvar 
1851 , då västportalen upptogs. 

31. Några arkivaliska uppgifter om denna mellanvägg har ej 
påträffats, men den fanns kvar 1912, då den nedtogs. 

32. Se 	Utdrag utur . . . publique handlingar .. . , D 7, utgav 
R G Modee 1779, s 4883. I detta brev bestämmes bl a 
»at särskilte Klockstaplar, <ler det sig göra låter och utan 
Kyrko-hwalvens fara ske kan, flyttas uti stentorn, 
hwilka ej bör wara höge och spitsige, utan medelmåttige 
hufwar». Se SvK Up IV, s 209, not I. 

33. 	 ED:s konseljakter, 27/4 1906, RA. 
34. 	 Th Wåhlins sam!, LLA, samt Inspektionsblankett an-

gående restaureringen okt 1910-dec 1912, K-byrån, Raä. 
35. 	 E Gustafsson, a a. 
36. 	Andreas Nicolai (Anders Nilsson) , d 1626 el 1627. Kyrko-

herde i Barsebäck och Hofterup. 
37. 	 Christian Ho/st, f 1725 i Lilla Harrie, Skåne. Under åren 

1754-1756 utförde han dekorativa målningar och bibliska 
kompositioner i kyrkor, bl a i Lilla Harrie och Virke 
samt spegeln på altartavlan i Ängelholms kyrka. Se 
W Karlsson, N ågra skulptörer, snickare och målare i 
skånska kyrkor vid 1700-talets mitt, s 69. 

38. Carl Ruut, målare och kyrkomålare, verksam i Växjö 
under första hälften av 1700-talet. Utförde bl a kyrko-
målningar i Villstads kyrka i Småland 1736. Se SA Hal/-
bäck, Det efterreformatoriska dekorativa kyrkomåleriet 
på 1600- och 1700-talet i Sverige, I. 

39. 	Anna Wåhlin, f 1851, d 1924. Dotter till kyrkoherden och 
prosten Petter S Wåhlin och hans hustru Lovisa C J . 
Mycket anlitad som restaurator av alta rskå p och andra 
träsniderier i kyrkor, särskilt på Österlen i Skåne. 

40. Sven Sjöberg, målare och bildhuggare, verksam i Kristian-
stad under 1700-talet. Han utförde bl a målningar i 
Röddinge kyrka, Skåne 1741. 

41. 	 J N, E & C Söderling orgelbyggeri i Göteborg, ett av de 
mest betydande i landet omkring 1800-talets mitt. 
Levererade mellan åren omkr 1830 och 1874 drygt 150 
orglar. 
Johan Nikolaus (Niklas) S, f 1802, d 1890, son till salteri-
inspektören och oexaminerade orgelbyggaren Mårten 
Bernhard S i Göteborg. 1815- 1818 lärling hos orgel-
byggaren Lorenz Strömblad. Under 1820-talet bl a verk-
sam som organist vid Göteborgs fattighus och som 
vikarierande organist i Göteborgs domkyrka. Orgel-
byggarexamen 1840, orgelbyggeriprivilegium 1841. Över-
tog vid början av 1830-talet tillsammans med bröderna 
Carl Fredrik och Emanuel faderns verkstad och var 
därefter ledare för firman till 1874, då han överlät den 

NOTER 

till medarbetarna Salomon Molander och E G Eriksson . 
Carl Fredrik S, f 1813, d 1872. Bror till den förre. Tek-
nisk utbildning vid Chalmers slöjdskola, avgångsexamen 
1834, då han inträdde i orgelfirman som ritare och 
intonatör. Tjänstgjorde även som organist och kantor 
vid Nya Varvet i Göteborg 1836-42. 
Emanuel S, f 1806, d 1853. Bror till de förra . 1824- 1833 
gesäll hos orgelbyggaren P Z Strand i Stockholm, där-
efter medarbetare i firman . 
Se 	Einar Erici, Inventarium över bevarade äldre kyrk-
orglar i Sverige, Stockholm 1965; Göteborg Kristine 
församling K 111 : 15 bilaga 84. 

42. 	 Eskil Ragnar Lunden, f 1881. Orgelbyggare. Orga-
nistexamen 1898. Från 1897 lärling hos orgelbyg-
garen Salomon Molander i Göteborg. Efter en studie-
resa till olika orgelbyggerier i Danmark och Tyskland 
1903 övertog han firman samma år. Orgelbyggeriet var 
vid 1900-talets början ett av de ledande i Västsverige. 
NP Norlind, Orgelns allmänna historia, Stockholm 1912. 
Orgelns nuvarande disposition: Manual: Principal 8 ', 
Gamba 8', Viola di Gamba 8 ', Gedakt 8 ', Octava 4 ', 
Violin 4 ' . Bihangspedal. Slejflåda, mekanisk traktur och 
registratur. 

43 . 	L Tynell, Skånes medeltida dopfuntar, s 47. 
44. 	Carl Andreas Kjernås, f 1843, d 1902, mästare i Göteborg 

1873- 1902. 
45. 	Niklas Ramberg, mästare i Lund 1803- 1847. Se Svenskt 

silversmide 1520- 1850, s 430. 
46. 	 Emil 0 Möller, mästare i Malmö 1913- 1934. Se För-

teckning över hos Kungl. Mynt- och justeringsverket 
inregistrerade tillverkarstämplar 1913- 1954, s 41. 

47. 	 Johan S chröder, mästare i Landskrona 1758- 1804. Gift 
1758 med A Gertzens änka, vars verkstad han övertog. 
Se Svenskt silversmide 1520- 1850, s 400. 

48. I 	 räk 1783 omtalas att en sockenbudskalk och paten 
skänkts till kyrkan av en person»... som ej vill hafva dess 
namn bekant för denna gifmildhet». 

49. 	Carl J Hofverberg, f 1802, d 1883, fil mag. Kyrkoherde i 
Barsebäck och Hofterup 1853, prost över egna för-
samlingar 1849. Gift 1835 med Amelie Gram. - En 
rumsinteriör från Hofverbergs hem på Barsebäcks präst-
gård är utställd på Landskrona museum. 

50. I Z etterberg, Några skånska rökelsekar, s 155. 
51. 	 Beskrivningen av rökelsekaret är utförd av Rikard 

Holmberg. 
52. Bestämningen 	 utförd av intendent Bengt Bengtsson, 

Kulturen, Lund. 
53 . Beskrivningen av textilierna är utförd av antikvarie 

Märta Lindström, Kulturen, Lund. 
54. 	Hans Meyer, född i Helsing0r, verksam som klockgjutare 

i Danmark 1639- 1668. Från 1655 föreståndare för 
»giethuset» i Köpenhamn . Säkerligen son till klock-
gjutaren Gerdt Meyer i Stockholm. Data i övrigt okända . 

135 



Källor och litteratur 


OTRYCKTA KÄLLOR 

Stockholm 
RA : Sk kommissionen; ritn till orgelfasad 1863; uppm-
ritn av H Sjöström 1901 ; meddel från Th Wåhlin 18/ l l 1903 
ang tomingången; ED :s konseljakter 27/4 1906 innehållande 
brev från kyrkoherde C G Björk 1902 ang kyrkans konst-
innehåll samt brev från VHAA till K Majt 1903 ang tom-
ingången . 

ATA: Tjänstememorial från Th Wåhlin 22/ 11 1903 ang 
trapptornets placering; ritn till läktarbarriär och huvudin-
gångsdörr av Th Wåhlin 1905; ändringsritn till bänkar av 
Th Wålin 1911 ; med del från Th Wåhlin till ra 1912 ang den 
pågående restaureringen; originalmanus till kortfattad be-
skrivning för SvK av W Karlsson, bearbetat av J Roosval 
före 1942; anteckn av W Karlsson före 1942; arbetsmanus 
av E Cornell 1942- 1945; konserveringsrapport av E Gustafs-
son 1965. 

Raä: K-byrån: Ritn till restaurering av Th Wåhlin 1911. 

Lund 
LLA : Lunds domkapitels arkiv, vis prot 1700-1886 (Fil 
G B: 24). - Kyrkans arkivalier: inv 1661 (Lla: l) , 1694 
(Lla: l), 1722, 1732 (Lla: 2); räk 1662- 1719 (Lla: l), 1720-
1769 (Lla: 2), 1770, 1846 (Lla: 3), 1847- 1867 (Lla: 4) ; 
st prot 1797- 1838 (Kl: l ), 1839- 1855 (Kl: 2). - Th Wåhlins 
saml. - I PÄ i Hofterup förvaras yngre arkivalier: räk från 
1868, kr prot från 1877, st prot från 1863. 

LUHM : H Erlandssons saml ; Th Wåhlins saml, foto och 
anteckningar. 

LUKI: Hofterups kyrka under romansk tid , byggnads-
historik och måleribeskrivning. Seminarieuppsats framlagd 
den 2/6 1970 av fil stud Eva Fredrikzon. 

Malmö 

LmkM: Karta över Hofterup, uppm 1757- 1758 av l lind-

blom; karta över Hofterups by uppm av C E Åhrberg 1828-
1829; handl om kyrkogå rdens utvidgningar 1894 och 1915 . 


Uppsala 

UUB: J Espmans memorial 1726, s 52. 
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Summary 


The parish of Hofterup is about six miles southeast of Lands-
krona and is bounded to the south by Barsebäck. A mile or 
so south of the church is a late Stone Age monument, the 
so-called Hofterup Cairn. There is also a Bronze Age mound, 
but no prehistoric remains dating from the !ron Age have been 
found in the parish. The church is at the south edge of the 
village, and is visible for a great distance from the sur-
rounding plain (fig 82). From the Reformation until 1962, 
Hofterup was an annex to Barsebäck. 

HISTORY 

I. Building: The Romanesque church of Hofterup consists 
of a rectangular nave, without aisles, with a short transverse 
rectangular chancel and a wide round apse, and a square 
west tower (figs 89, 90, l 30 I). The tower may ha ve been 
added secondarily, but, owing to later additions, it is im-
possible at present to see the joint, if there is one, between 
the tower and the nave. The walls , which have the same 
character in both parts of the building, are built mainly of 
flint in shell structure technique (fig. 95). No traces of original 
entrances ha ve been found, but it seems likely that there was 
one portal in the north and one in the south in the west part 
of the nave. Two Romanesque windows are preserved, 
however, one round-headed, in the north wall of the chancel 
(fig 96), and a small square opening in the north wall of the 
tower in the present first storey. On the externa! wall of the 
apse is a blind arcade of six round-headed arches, whose 
springings and crowns are marked by cylindrical drops like 
the toruses which form the bases of the pilaster-strips (fig 92). 
Above the present entrance into the apse where, <luring the 
Romanesque period there was probably a window, is a 
relief of a lion (fig 93) built in secondarily. This lion, which 
was formerly in the west gable of the nave, near the north 
pitch of the roof (fig 93 b), suggests relationship with the 
" great animal" ornaments of Viking times. The lion's head 
projecting from the west wall of the tower (fig 94) also dates 
from the Romanesque period. 

Hofterup Church probably had an open timber roof 
<luring the Romanesque period, as is shown by fragments of 
plaster and the truss between chancel and apse. 

Hofterup Church has been included among the oldest 
medieval churches of Denmark, with signs of influence from 
English church architecture. In view of the fact that it was 
not until the close of the eleventh century that the oldest 
bishop's churches were built of stone, Hofterup Church 
should probably be dated to the period around 1100 or the 
early years of the twelfth century. 
Paintings: There are fragments of Romanesque paintings 

above the vaulting of the nave and chancel , in the apse, on 
the tribune arch , on the north wall of the chancel and in the 
rood arch (fig 101). They were executed on a second layer of 
plaster and mainly in brownish-red. The paintings were 
uncovered <luring the restoration of 1912. 

Owing to the collapse of the semi-cupola above the apse in 
the eighteenth century, only fragments of a representation 
of Christ in Majesty on the cupola now remain (figs 102- 104). 
The enthroned Christ was surrounded by the symbols of the 
evangelists and worshippers, the two inner ones six-winged 
seraphs or cherubs. Below there was a frieze with apostles. 

On the north side of the tribune arch is a half-length 
picture of a male saint, which was part of a wide barder 
divided into rectangular fields (fig 105). 

On the north side of the tribune arch above the vaulting 
(fig 106), at a levet with the coping of the chancel , is a frag-
ment of a so-called double-axe horder in different colours on 
a reddish-brown background , interrupted by a figure roundel. 
In the north corner below the horder was an ange! on a clear 
blue background. 

There were four scenes on the north wall of the chancel , 
divided into two suites (figs 101 , 107- 110). The Adoration 
of the Magi (fig 109) and King Herod ordering the massacre 
of the children of Bethlehem (fig 81) can be seen most dis-
tinctly. The other two scenes probably represented episodes 
in the childhood of Christ. Above the vaulting are fragments 
of a coping horder with palmettes (fig 108). The lower limit 
of the suite of paintings is marked by a key pattern horder. 
painted in perspective (fig 107). 
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Fig 130. Kyrkans plan-
utveckling, 1: 1 000. 

Development of plan of 
church. 
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In the north part of the rood arch (fig l I l), there remains, 
above the abutment, a medallion with an ange! , and below 
it an ornamental pattern of circles with a lily-cross. 

On the north wall of the nave, above the vaulting and 
below the coping in the west spandrel are fragments of 
double edging strips and below the remains of a figure with a 
halo. On the west wall of the nave above the vaulting and at 
each side of it is the continuation of the double edging strips. 
North of the vaulting are also !races of architectural subjects. 

The Romanesque paintings in Hofterup Church have been 
associated with the Scanian ornamentation belonging to 
the so-called Finja group. Also two Danish churches, Fjen-
neslev and Slaglille, have been attributed to the same ano-
nymous masters. The paintings at Finja have been dated 
to the JJ40's, but the paintings at Hofterup are probably 
somewhat later. 
Furnishings: Only a plain conical base of a baptismal font 

with a square drainage hole in the side, a bronze censer 
(fig 120), and possibly an oil-lamp (fig 74) remain from the 
Romanesque period. See above, Barsebäck. All these objects 
are now in the Lund Museum. 

Il. Building: In the fourteenth century or the first half of 
the fifteenth , the cross vaults , slightly pointed , were erected 
in the nave and chancel (figs 98, 99, l 30 Il). The ground floar 
of the tower was also equipped with a cross vault which, 
in I 9 l 2, was replaced by the present wooden ceiling. It seems 
probable that a two-storey porch (fig I 30 Il), mentioned in 
later church archives, was built on the north side of the 
church in conjunction with the erection of the vaulting. 
Paintings: The paintings in the vaulting are late Gothic in 

type, and were probably executed at the same time as the 
vaulting was erected (figs 111- 113). The colours are black and 
English red. The paintings comprise mainly a zig-zag pattern 
and trailing leaves along ribs and arches. 
Furnishings: The reredos (fig 115) was made in 1597. Two 

brass candlesticks (fig 121), an iron-bound chest (fig 123), 
and possibly a poor-box (fig I 26), now in the vicarage, were 
acquired <luring the seventeenth century. The great bell 
(fig 128), hanging in the tower, and a small bell (fig 129), 
standing in the porch, were made by a Danish bell-wright, 
Hans Meyer, in 1654. 
Ill. Building: During the eighteenth century, the walls of 

the church were almost entirely rebuilt and reinforced with 
buttresses, of which only those at the junction between the 
apse and the chancel remain (fig l 30 lll). New windows were 
made, one in l 777 in the south wall of the nave and one in 
1798 in the south wall of the chancel. The porch , too, was 

SUMMARY 

repaired several times <luring the eighteenth century, and 
1812 it was demolished completely, but rebuilt. In conjunc-
tion with a restoration in 1836 two more windows were made, 
one in the aps~ and one in the north wall of the nave. 
Furnishings: The polygonal pulpit (fig JJ6) was installed 

<luring the eighteenth century, when the viaticum chalice 
and paten (fig 1l9) and probably a collection bag, similar 
to the one at Barsebäck (fig 76), were also acquired . To 
replace a chalice stolen in 1814 the church received a new 
one with a paten, both of silver (fig 118). At the restoration 
of 1836, the altar was moved out of the apse under the tri-
bune arch , and the space in the apse was partitioned off by a 
painted wooden wall . A black velvet chasuble was purchased 
in 1838. 

IV. Building: By the middle of the nineteenth century the 
church had become too small for the parish, and it was 
decided to enlarge it, which was done in l 851 (fig 130 IV) . 
It was really the north porch that was extended eastwards 
to form the present new church (fig 100), which is as !arge 
as the nave. After that, the new entrance into the church 
was through the west tower. The tower , too, was restored 
and built up to its present height to provide space for the 
bells, for they were considered to be unsafe in the separate 
bell-tower, which was demolished. 
Furnishings: The present organ was bought in l 863 . The 

Romanesque baptismal font was replaced by a new one made 
of concrete in 1890 (fig 117). The viaticum vessels were 
complemented with a bread-box anda flagon in 1891 (fig l 19). 

V. Building: In 1912 the church was restored by the cathe-
dral architect, Theodor Wåhlin. The stairs up to the first 
floor of the tower were replaced by a staircase tower on the 
north side (figs 9 l, 130 V). The cross vaulting of the tower 
was replaced by a wooden ceiling. Above it a room was 
made for the organ and the wall between tower and nave 
was removed below the vaulting so that this room opened 
on to the nave and continued into the organ loft. The tower 
arch was blocked up and equipped with a door. Du ring thi s 
restoration the Romanesque window in the chancel and the 
Romanesque paintings were discovered. The paintings were 
then uncovered and preserved. All the windows were lowered 
and the tower was given its present roof. 
Furnishings: New pews were made from designs by the 

same architect, as were the organ loft and the altar rails. 
The rest of the furnishings were preserved. 

Since 1912 only maintenance work has been performed . 
Among new objects in the church are silver communion 
vessels and textiles. 
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