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När Möllberga kyrka byggdes på 1100-talet bestod den av ett långhus, kor och absid. Valv och torn fick kyrkan på 1400-
talet. Kyrkans enda klocka har blivit omgjuten del 1811 av Grönwall i Stockholm och 1955 av M&E Olssons klockgjuteri i 
Ystad. 
Kyrkan hade på 1400-talet ett vapenhus - som revs på 1860-talet samtidigt som ingången flyttades till tornet. Då fick 
kyrkan också ny bänkinredning och nytt golv.  
 
Kalkmålningarna överkalkades 1890, men ett mindre parti finns bevarat i en av korets valvkappor. Med undantag för 
fönstren som har gjorts större är den medeltida karaktären väl bevarad. 
Man har i övrigt inte så stor kännedom om kyrkans tidigare historia, eftersom hela kyrkoarkivet förstördes i en brand i 
Bara prästgård 1719. 
 
Altaruppsatsen, som är ett så kallad baldakinaltare, är från slutet av 1500-talet med påbyggd överdel från mitten av 
1700-talet. Den är utförd i renässans och är uppbyggd av sex inramade texttavlor inramade texttavlor med nattvardens 
instiftelseord på latin, danska och plattyska. Enligt uppgift är tavlan tillverkad i Holland ursprungligen för en dansk 
kyrka. 
 
På korets norra vägg hänger ett så kallad antemensale i ek, som ursprungligen täckt framsidan av altaret. Här finns en 
bildframställning av nådastolen och donators namn och årtalet 1549. 
 
Predikstolen tror man har tillverkats 1743 av träsnidaren och värdshusvärden Johan Ullberg, som tycks vara den mest 
anlitade och flitigast verksamme snidaren i Skåne under 1700-talet. Och under de 30 år han var verksam skapade han 
också verk i de södra delarna av Småland och Halland. Trappan till predikstolen är murad och kan eventuellt delvis vara 
en rest av ett medeltida sidoaltare.  
 
Dopfunten i sandsten som är från slutet av 1100-talet med dekormålningar i rött, har ett dopfat i tenn från 1669.  
 
Kyrkan har ett triumfkrucifix från senare delen av 1400-talet.  
 
Orgeln som är uppställd på en liten orgelläktare i väster är ombyggt 1939 av den danske orgelbyggaren Theodor 
Frobenius och Co. 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Källor: 
Worddokument: ”Värdebedömning Mölleberga kyrka”. Lunds stift Jonna Stenius 2013.   
Webb: Uppåkra församling 
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister. 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