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Till  
Mjällby kyrkoråd 
Pastorsämbetet 
Lister-Mjällby 

Platsen för det gamla fiskekapellet i Hällevik lokaliserades förra året, och 
efter en första undersökning kunde landsantikvarie Ann-Beata Johnsson 
konstatera att detta fiskekapell daterade sig från 1200-talet. Huruvida där 
också har funnits begravningsplats kunde hon inte med säkerhet fastslå. 

Hembygds- och Studieföreningen Facklan har tagit initiativ till fortsatta 
forskningar angående kapell och begravningsplats. 

Efter att ärendet handlagts av landsantikvarien kommer 2 arkeologer att 
göra utgrävningar under 3:e veckan i oktober 1974. Denna utgrävning 
kommer att kosta 5.000:- kronor. 

Jag vill föreslå att Mjällby kyrkoråd beviljar ett anslag till denna utgrävning, 
då ju detta är en i hög grad kyrklig angelägenhet. 

Hällevik den 25 september 1974 

…………………………………. 
Johan Alfredsson 
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Hälleviks kapell 1973 

Det är en stor dag för Hembygdsföreningen. Vi här församlade har väl 
någon gång hört talas om ett kapell som skulle ha funnits på södra Hällevik. 
Framlidna hällevikare har sökt och trott sig finna, men platsen har ändå 
förblivit en gåta.  

Genom fortsatt arbete inom Hembygdsföreningen, och efter studium av en 
karta från 1700-talet, kunna vi nu fastställa läget för kapellet med 
tillhörande gravområde på någon meter när. 

Av kapellet har vi funnit tegelrester som daterar sig från 1200-talet. 
Gravområdets storlek bedöms enligt kartan vara ca 60 x 60 meter och har 
legat väster om kapellet. 

Man frågar sig: Hur har då allt så fullständigt kunnat försvinna, eller har 
kanske kapellet blivit utsatt under ofredstider? Fyndet av ett gammalt vapen 
mellan kapellet och gravområdet kanske talar för detta. 

Genom brukandet av marken och nya inhägnader i samband med enskiftet 
har alla ytrester och spår utplånats. Många, som brukar denna mark, har 
kanske inte haft en aning om vad som döljer sig en bit ner under ytan. 

Det var således här kapellet låg, omgivet av sandig åker och stenbunden 
mark, med den täta lövskogen som bakgrund. Det var här hällevikare 
samlades. Härifrån kunde man se ut över viken mot Hanöbukten. Där utifrån 
kunde fiskaren och sjöfararen tydligt se sitt lilla kapell och använda 
detsamma som gott inseglingsmärke långt innan ankarstenar och fyrar kom 
till. 

Det är länge sedan våra förfäder samlades på denna plats – för hundratals år 
sedan – ja, kanske ända sedan dunkel medeltid. 

Man får verkligen en känsla av glädje, tacksamhet och vördnad över att få 
vara med i denna församling. 

Per-Anders Persson 

Alla har väl hört legenden om krucifixet som drev i land här på Hällevik och 
som bars i triumf upp till Mjällby. Fyndplatsen var alldeles här utanför. Man 
har ett visst samband med platsen där vi står. Är ändå sanningen den att den 
vackra legenden utgick direkt från det lilla fiskeläget? Vi vill söka 
sanningen. Det är vår skyldighet att lämna den till kommande generationer. 

P-A P.
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Krucifixet 
 
Det berättas på Listerlandet 
 
Det berättas på Listerlandet, 
att ett kors flöt i land 
en dag i en rivande vårstorm 
på Hälleviks strand. 
 
På träet, som låg i sanden 
en vårvinterdag 
voro smärtsamt skurna i eke 
den korsfästes drag. 
 
Det var forntid och undertider 
i fiskarbyn 
och fiskarna sågo med bävan 
en Golgatasyn. 
 
De lyfte det tunga korset 
på skuldrorna opp 
och buro på värkande armar 
vår Herres kropp. 
 
Men före gick munken från Klockskog 
med rökelsekar, 
och högt emot solen och himlen 
han hostian bar. 
 
Och högt över Stibyberget 
och ner genom Istaby by 
de buro vår Herres lekamen 
i rökelsesky. 
 
Över ängar och vintriga vångar 
de vandra fram, 
genom hagar, där boken isgrå 
stod stam vid stam. 
 
Men i underlig, stilla förvåning 
de sågo till slut 
bokarna grönska omkring sig. 
och sippor slå ut. 
 
De skådade jordens förvandling, 
hur vinter blev vår, 
hur snön blev ett blomsterunder 
i Herrens spår. 
 
Och bördan blev lätt uppå dem, 
och våren var skön att se. 
De lyfte ned bördan och sågo 
den lidande le. 

 
Och munken sjöng ”Hosianna” 
och Herrens ljuvliga bild 
stod skön uppstånden inför dem 
och blickade milt. 
 
De prydde hans sår med kransar 
och med blommor hans ögonbryn 
och buro vår korsfäste Herre 
till kyrkan i byn. 
 
Men kyrkan var arm och liten 
och porten var liten och trång 
för vår Herre med kors och armar 
och kransar och blomsterfång. 
 
Då böjde den höge sitt huvud 
och sina armar på korsets stam 
och mängden bar hänryckt vår Herre 
till altaret fram. 
 
På altarebordet monstransen 
i detta heliga hus, 
stod lysande klar som solen 
och fyllde kyrkan med ljus. 
 
Från Kristi strålande panna 
i valvbågens målade rund 
sken påskens uppståndelsevisdom 
i vårlig stund. 
 
Med sippor och sälg i händer 
och blommor kring käpp och stav 
sågo fiskarna häpna vår Herre 
stå upp ur sin grav. 
 
Hans ansikte sken såsom solen, 
hans panna var rosenkrönt, 
och ur de blödande såren 
växte blommor och grönt. 
 
Det berättas på Listerlandet 
från gråa, forntida dar, 
att vår Herre en gång en påskdag 
lät sig se som han var. 
 
 
 
 
 
 
S. Neander-Nilsson 
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År 1624 påbjöd danska kronan att alla rikets kyrkoherdar skulle inkomma 
med berättelser om vad som fanns i socknen av märkliga antikviteter, äldre 
handskrifter, runstenar och andra fornlämningar. Dessa så kallade 
prästrelationer, som utgör vår äldsta fornminnesinventering, hopsamlades av 
Danmarks till funktionen äldste riksantikvarie, Ole Worm.  
 
Från Mjällby berättades bland annat att det funnits ett kapell söder om 
fiskeläget på Hällevik, där man ännu kunde se rester av murar, men allt 
nerbrutet och obrukeligt. Platsen – söder om Hällevik – återfinns på 
storskifteskartan 1793 över Hälleviks by, där en kvadratisk, sannolikt 
muromgärdad figur med cirka 24 meters sida omnämns som ”kyrkogården”. 
Denna tycks ha använts som åker. Någon ruin finns inte utmärkt. I folkmun 
levde kapellet kvar. Man kunde visa på en åker där man regelbundet plöjde 
upp tegelflis. I fantasin tänkte man sig en kista pengar, ”kyrkoskatten”, 
nedgrävd någonstans i närheten.  
 
I Mjällby kyrka förvarades ett stort hängkrucifix, så gammalt och hiskeligt 
att man inte visste vem som tillverkat det och när. Man hade ett mystiskt 
kapell på Hällevik! Snart nog var man på det klara med att krucifixet flutit i 
land vid Hälleviks strand och då tillförts kapellet. Så långt sagan. 
 
Det enda faktiska var platsen för kapellet. Kyrkoskatten, det är den vanliga 
önskedrömmen om hastigt påkommen rikedom. Det ilandflutna krucifixet. 
Ja, det är egentligen de svaga spåren av en vandringssaga som är spridd över 
hela Europa, påhejad av ett prästerskap med dåliga affärer – drömmen om 
undret.  
 
1972 gjorde Riksantikvarieämbetet genom undertecknade en 
fornminnesinventering i Mjällby socken. På anvisning av riksdagsman Elof 
Hällgren utmärktes den heliga kapelltomten som liggande i gränsen mellan 
Rodhammars och Hermanssons tomter. Några spår ovan mark fanns ej.  
 
I våras uppdrog Hembygdsföreningen Facklan åt oss att genom en mindre 
undersökning söka klargöra kapellets läge. I det syftet har vi nu dragit fem 
sökschakt i riktning norr–söder på sådant sätt att man med säkerhet skulle få 
fram eventuella grundrester.  Generellt synes lagerföljden på platsen vara 
överst ett lager flygsand, cirka 20 centimeter mäktigt, vilket tornar upp sig 
mot gärdesgården. Detta lager följs av ljus sjösand i vilka nedgrävningar 
och andra störningar avteckna sig väl. I sjösanden finns en del naturliga 
block. Östra schaktet (närmast boningshuset) synes vara det mest 
komplicerade. 
 
I söder märks ett par nedgrävningar. I den ena delas fynd med moderna 
sopor. Den andra, en grund grop, var något äldre, dock ej så gammal som 
kapellet. I detta schakts norra ände, intill stengärdesgården, syns omedelbart 
under flygsandslagret ett skikt med murbruksrester och tegelskärv. Detta 
raseringslager härrör från det nedbrutna kapellet och visar genom sitt läge 
att kapellet i sin helhet legat på Hermanssons tomt. 
 
I raseringslagret påträffade vi ett litet senmedeltida silvermynt av en typ 
som upphör vid början av 1500-talet. Sannolikt har det tappats under 
kapellets ”levande” tid.  
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Grävningens primära målsättning har härmed blivit uppfylld, nämligen att 
lokalisera kapellet. Vad vi ej har klart är dess utseende och datering.  
 
Det kulturella sammanhanget kan fås vid en jämförelse med liknande 
företeelser i kustlandet. Liknande kapell har funnits på flera håll i länet. 
Några har legat vid stranden i Sölvesborg, ett på Saltärna i Ronneby 
skärgård, ett vid Byrum på Gökelsön, ett på Torkö i Listerby skärgård, ett 
vid Hjortahammars strand och ett på Utlängan i östra skärgården. I tid 
spänner de från början av 1200-talet (Sölvesborg) till 1400-talets slut 
(Torkö). Gemensamt för dem alla är att de ligger vid goda ankargrunder och 
att de inte tycks ha tillhört någon stadigvarande bebyggelse på platsen. 
Samtliga – och det gäller också Hällevik – torde ha varit så kallade 
fiskarkapell, avsedda för och säkerligen också byggda av främlingar, som 
legat på säsongsfiske vid Blekingekusten. 
 
Vad gäller kapellen i Sölvesborg torde de ha byggts av tyskar och något 
liknande kan ha varit fallet på Hällevik. Inom den katolska världen spelar 
fisk en mycket stor roll genom de påbjudna fastorna, och detta förklarar det 
stora och långväga intresset för goda fiskeplatser. Nu var det emellertid inte 
så att dess fiskekompanier drevs av något särskilt religiöst nit som de många 
kapellen kan få en att tro. Det man behövde var en stor byggnad att hänga 
näten i under vintern och kapellfunktionen kom i andra hand. Därav följer 
att det säkerligen varit ett mycket enkelt kapell som rest sig på den 
Hermanssonska tomten.  
 
När främlingarna försvann fick kapellet förfalla. Hälleviksborna hade inget 
intresse av det. Magasin hade de själva, och de torde ha uppfattat kapellet 
som ett främmande inslag i den egna miljön. Och som främmande upplevs 
det ännu i dag när man står här mellan husen. Det är ett tidens främlingskap 
som sällat sig till allt det andra. 
 
Vår grävning har varit en liten titt i ”nyckelhålet” till en spännande och 
fascinerande tid. Efter oss får diktarna ta vid och öppna dörren på vid gavel. 
 
 
 
Karl-Axel Björkquist                                       Thomas Persson 
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