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Listerby kyrka  
56.1966, 15.4021 
________________________________________________
Den nuvarande kyrkan i Listerby är byggd i mitten av 
1800-talet, ritad av lantmätaren i Ronneby O E 
Ödman. Grunden utgörs dock av en kyrkan som 
uppfördes redan på 1100-talet. Av denna återstår 
endast den norra väggen i koret och i östra delen av 
långhuset, sakristian samt möjligen även absiden. 
Först i början av 1870-talet byggdes tornet efter 
ritning av dåvarande förste arkitekten vid 
Överintendentsämbetet Johan Adolf Hawerman. 
 
Sakristian är alltså äldre än själva kyrkan, uppförd 
1738. På en inskription inne i sakristian finns att läsa: 
”Kiyrko-Herden Bengt Gunerus, Kiyrkowerden Pål 
Danielsson som hafver låtit byga dena sakestua till 
Guds-Äro.”  
 
På altaret fanns ett stort förgyllt träkors med 
skulpterad svepduk, placerad framför ett högt 
rundbågiga fönster, men vid en renovering 1950 
flyttades korset till sin nuvarande plats vid södra 
väggen, och i absiden utförde Blekingekonstnären 
Gunnar Torhamn den stora målningen föreställande 
Jesu uppståndelse. 
 
Predikstolen som är från omkring 1600 fanns tidigare 
i den gamla medeltida kyrkan, men stod då i 
långhusets sydöstra hörn, mellan korbågen och ett 
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fönster som gav prästen läsljus. När den flyttades till 
den nya kyrkan placerades den i motsvarande hörn på 
norrsidan och en gång genom muren togs upp till 
sakristian. Ljudtaket fick först inte följa med vid 
flytten men är nu åter på plats, och omkring 1950 
utförde konstnären Gunnar Torhamn de reliefer av 
evangelisterna som pryder panelerna. 
 
En tidigare dopfunt av trä ersattes 1950 av en funt i 
sandsten med baldakin. 
 
Den märkliga bröstningen till orgelläktaren var 
tidigare även läktarfasad i den gamla kyrkan. 
Barriären delas av i tolv fält, där apostlarna framställs. 
Arbetet utfördes år 1700 av Jöns Åkesson Wulf. men 
alla bilderna har inte fått plats på den nya läktaren, så 
fyra av dessa finns istället att se i vapenhuset, bland 
annat på norra sidan Ansgar - och Olaus Petri. 
 
Orgelfasaden i vitt och guld ritades 1882 av arkitekten 
Grundström för den första Åkermanorgeln i kyrkan. 
Den nuvarande orgeln är byggd 1985 av Johannes 
Künkel i Lund.  
________________________________________________ 
Källor: 
Bok: ”Blekinges kyrkor”. Lasse Larsson 2010. ISBN 
978-91-86560-81-2  
Folder: ”Listerby kyrka”. Björn O Svensson.  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