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LENHOVDA KYRKA
Småland, Kronobergs län, Uppvidinge härad, Växjö stift,
Uppvidinge kontrakt, Lenhovda pastorat

Lenhovda kommun förenades vid årsskiftet 1970/71
med grannkommunerna Älghult, Åseda och Nottebäck
med Granhult till Uppvidinge storkommun , i vilken de
tidigare köpingarna Åseda och Lenhovda utgör
centralorter. Folkmängden i Lenhovda uppgick 1976
till 2 328 personer.
Lenhovda pastorat omfattar Lenhovda församling
och sedan 1962 även Herråkra församling. Fram till
1920 utgjorde Ekeberga annex till Lenhovda.
Den äldsta sockenbeskrivningen över Lenhovda in
går i Samuel Rogbergs "Historisk Beskrifning om
Småland", som utkom 1770. År 1948 utgav Lenhovda
hembygdsförening den omfattande sockenskildringen
" Lenhovda, en värendssocken berättar" med närmare
trettio uppsatser om olika avsnitt av socknens liv och
hi storia. I en uppsats med rubriken "Lenhovda 
Kyrkby , häradscentrum, tätort" har Lars-Olof Lars
son 1976 ytterligare belyst ortens historia.
Lenhovda socken, till största delen skogsbygd , grän
sar i norr till Granhult och Nottebäck, i öster till Älg
hult , i söder till Ekeberga och Herråkra och i väster till
Dädesjö. Talrika fornlämningar tyder på en tidig
bosättning. Av speciellt intresse är det stora järnål
dersgravfältet i Lenhovda by , i nuvarande Hembygds
parken med angränsande områden , som uppvisar en rik
variation av gravformer (fig 2). 1 Byns läge vid Linaåns
källa , dess "huvud", förklarar namnet Lenhovda, som
då det första gången förekommer i de skriftliga källorna
år 1266 skrivs Linhofd. 2
Lenhovda blev redan under tidig kristen tid inte bara
kyrkby utan även häradscentrum . Genom kolonisatio
nen av de östra skogsbygderna under vikingatid och
tidig medeltid kom Lenhovda att ligga ungefär mitt i
Uppvidinge härad där vägar och stigar från alla håll
strålade samman. Ortens centrala betydelse markera

Fig I. Lenhovda kyrka från nordost. Foto 1971.
Lenhovda Church from northeast .

des ytterligare genom att tingsplatsen förlades hit. Det
äldsta dokument , som omnämner Lenhovda som
tingsplats , är daterat i januari. 1408. 3
I Karl Knutssons köpegods i de östra uppvidinge
socknarna 1446 ingick tre gårdar i Lenhovda. 4 Även
Nydala kloster ägde gods i socknen. En av de största
och troligen även äldsta byarna i socknen är Sävsjö 5
vid Sävsjön , som vid medeltidens slut omfattade fem
skattehemman samt ett frälsehemman med tillhörande
kvarn och ålfiske, vilket på 1490-talet tillhörde lagman
nen och riksrådet Arvid Birgersson Trolle på Bergkva
ra och var inlemmat i dennes väldiga godskomplex .
Frälsegården i Sävsjö tillföll vid arvsskiftet 1505 sonen
Ture Trolle, riddare och riksråd , och innehades däref
ter från 1555 av hans änka Magdalena Gyllenstierna
och omkring 1600 av deras dotter Anna Trolle till Ro
ma, änka efter fältöversten Charles de Mornay.
Mellan 1646 och 1648 förvärvar översten Håkan
Nilsson Skytte af Sätra 6 samtliga hemman i Sävsjö by .
I början av 1650-talet bosatte sig Skytte på Sävsjö gård,
som utbyggdes till säteri . Genom sina stora donationer
till kyrkan intar översten och hans hustru Elisabeth
Oliveblad (not 6) även en plats i dennas historia (se
nerlan) . Sonsonen Håkan Nilsson Skytte d y grundade
på säteriets ägor på 1730-talet Sävsjöströms järnbruk
och Sävsjöströms pappersbruk . 7
Rogberg (a a) skriver 1770 om Lenhovda: "Wid
Lenhofda Gästgifwaregård stöta 4. Landswägar tilho
pa, nemligen Calmare, Carlscrona, Wexiö och Eksiö
eller Stockholms wägarne. Här till komer äfwen en
Häradswäg, som går till Elghult öster ut. Sjöar äro här
fö ljande: Alstren, . .. Måhlen och Sandsiön . Uti Al
stren, Sandsiö och några få smärre tages malm till
Säfsiöströms Järnbruk , hwilket i denna S. är belägit ,
och består uti Masugn, Hammarsmedja av 2:ne Här-
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Lenhovda kyrka
Fig 2. Jämåldersgravfält i Lenhovda
by , i nu varand e
Hembygdsparken.
Foto P Rittsel 1975.
!ron Age grave fle !d
in the vi/!age of L enhovda. no11· 1he Loca!
History Park.

dar, en Stångjäms och en Kniphamar. Dessutom finnes der ett godt Pappersbruk och ett nyligen anlagt
Tråddragie, hwarwid förfärdigas de bästa synålar af
allehanda storlek , jämte Qwarn och Såg. Desse ansenliga Wärck, som I. m. från Lenhofda äro belägne wid
utloppet af Alster=å , ägas och drifwas med mycket
fördel, tillika med Säteriet Säfsiö 6 1/4 h. af Ammiralitets Fiscalen Matth. Brocks arfw ingar ... I denna S,
äro följande Gästgifwaregårdar. I. Lenhofda, - 2.
Merhult. Här i S. äro wäl inga allmänningar. Dock
finnes tilräckelig skog af Furu oc h Gran, samt någo rstädes Björck och Ek ... Uti Lenhofda gjärde äro någre
Ättehögar uti oval figur , omlagde med stenar, och en
större sten wid hwardera ändan. - Kyrkan är bygd af
sten, 30: aln. I. 14. br. och 13. h. med brädhe walf och
stengolf, inlagt åren 1751. och 1752. Har en silfwerkanna om 85 I. som förmenas wara tagen utur ett
Kloster och hitskänckt af någo n i Skytte familien. Prästegården ligger tätt wid Kyrkan , men öfwer I 3/4 m.
från Annexan."
Lenhovdas centrala läge hade alltså äve n givit upphov till gästgiveri och skjutsstation och redan på
1570-talet känner man till en "tavernare" i närheten av
kyrkbyn.8 Nac kdelarna av närheten me llan krog och

kyrka di skuterades bl a i samband med den planerade
nybyggnaden av kyrkan på 1820- och 30-talen. då biskop Esaias Tegner hävdade att antingen kyrkpl atse n
skulle flyttas eller också gästgiveriet (se nedan). Båda
kom dock att ligga kvar.
Under senare delen av 1800-talet lokali serades äve n
apote k , provin sialläkare och sj ukstuga till Lenhovda.
Sävsjöströms bruk svarade under lång tid för den
viktigas te indu striell a ve rksamheten inom socknen.
Masugns ve rk samheten och stå ngjärnss mid et pågick till
mitten av 1870-talet medan gjuteri- oc h ve rk stadsrörelsen uppehöll s till 1907 . Å r 19 14 hade järnhanteringen
alld eles upphört och industrien vid bruket inriktades
istället på träförädling . Även småindu strien i soc knen
har baserats på glas och trä. 9
Genom domsagoreformen 1970 upphörde Lenhovdas funktion som tingsplats och det sista tingssammanträdet hölls i december detta å r i det gaml a
tingshuset, som uppförts vid slutet av 1700-talet. Den
bibel som sedan 179 1 anvä nts här för edsav läggelse
tillhör nu kyrkan (se nedan). Från tiden som tingsplats
återstår äve n den s k Tjuvakällaren , d v s häradsfångelset med anor från början av 1600-talet.

9

Fig 3. Lenh ovda centrum på 1890-talet. Den stora byggnaden
t v o m kyrkan är tingshu set, t h gästgivaregården. Det gamla
häradsfängelset skymtar där land svägen svänger till vänster.
Foto Amos Svensson. Tillhör Hembygd sföreningen.

Fig 4. Lenhovda centrum år 1976. Av de gaml a byggnaderna
återstår tingshu set, " tju vakällaren" oc h Widerströmska fastigheten längst t h. Den sistnämnda skall dock ino m ko rt
rivas. Foto L- 0 Larsson .

Th e central pa rt af Lenhovda in th e 1890's. The /arge building
ro the /eft ofth e church is the court , ta the right is the inn . Th e
old district prison can be se en where the road tum s ta the left .

Th e central part af Lenhovda in 1976. OJ the old buildings
th ere remain the court, the " thieves' cellar" and the Widerström property ta the f ar right. This is soon ta be demolished ,
however.
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Kyrkogården

I/ q
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Lenhovda gamla kyrka låg mitt emot den nuvarande år
1842 uppförda kyrkobyggnaden och revs då denna tagits i bruk. Den omgivande kyrkogården behölls som
begravningsplats och har senare utvidgats i flera etapper (fig 21 ). På den karta över Lenhovda prästgårds
ägor, som lantmätaren Assar Rohman uppgjorde 1696,
ser man den gamla kyrkan omgiven av en kvadratisk ,
inhägnad kyrkogård med stigluckor markerade i öster
och söder (fig 5). Strax väster om kyrkogården ligger
prästgården.
Av den gamla kyrkobyggnaden och den gam la kyrkogårdens ringmurar finns nu inga spår. På sockenstämman i maj 1842 beslutade församlingen att ringmuren kring gamla kyrkan sku ll e användas till den nya
kyrkans ringmurar (jfr nedan). Det fristående gravkor,
som 1764 uppfördes för kyrkoherden Nicolaus Grönquist , står dock kvar på sin ursprungliga plats , som
uppges ha varit mellan kyrkan och klockstapeln. Den
murade byggnaden (fig 6) är utvändigt vitputsad och
försedd med plåttäckt tak. Ingången stängs av en järndörr med årtalet 1764. Genom gluggen ovanför dörren
kan man se att gravkoret innehåller två välbevarade
kistor, vilka bör förvara stoftet efter kyrkoherden och
hans hustru Eli sabet Margareta Hedengrahn , avlidna
1771 respektive 1775. 10 Då fo lkli vsforskaren Nils
Månsson Mandelgren 1848 besökte Lenhovda (se nedan) gjorde han den summariska skiss av gravkoret
som ses i fig 7. Gravkoret har här pyramidformigt ,
spåntäckt tak och hög spira. Redan några år tidigare
hade man dock beslutat att så småningom "nerlåga
Grönquistska grafven, att den icke öfverskjuter Ringmuren , förse den med nytt spåntak och rappning der
det behöfves" (st prot 1844).
Av den gamla kyrkogårdens gravminnen återstår två
enkla, resta stenar. Den ena bär inskriften "I HS AN 0
1729 AHS" samt enkel ornamentik (fig 8) , den andra
initialerna PS samt årtalet 1699. Ett stort , gjutet järnkors är rest över fanjunkaren Carl Fredrik Ek , född
1773 , död 1841.
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Fig 5. Detalj av karta över Lenhovda prästgårds ägor av A
Rohman 1696. Prästgårdens byggnader är markerade väster
om kyrkogården. Byggnaden nedtill på bilden är Krogen ,
sock nens gästgiveri. LMV. Foto LMV.

Detail from a map of th e estate of the Lenhovda vicarage by
A Rohman in 1696. Th e vicarage buildings are marked to th e
left of th e churchyard. Th e building at th e bottom is th e
village inn.

Stigluckor

De av timmer uppförda stigluckorna omnämns vid ett
flertal tillfällen i de från och med år 1651 bevarade
räkenskaperna. 1654 i september har man "framkört
virke till låkerne för 8 st. syller", och i december 1655
"bestältes gångjern och flagga till Södra Kyrkiolååkan." Välborne Håkan Nilsson Skytte (not 6) till
Sävsjö hade då förärat till kyrkomurens och luckornas
upprättande " I Dr. Smt. för huart hemman Hr. Öfwersten hafwer her i församblingen belöper i pgr ... 9
Dr. Smt." 1659 betalade man arbetarna som gjorde
östra stiglu ckan färdig . Att luckorna även var inredda
för förvaring framgår 1694, då man betalade snickaren
för "kyrkioluckornas rep . medh nödvändigt stängsle af

Kyrkogå rde n
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Fig 6. Gamla kyrkogårdsområdets östra
del med kyrkoherde N Grönquists
gravkor. uppfört 1764. Foto P Rittsel
1975.

Th e eastern part ofth e churchyard area
with the buria/ vault oj Vicar N Grönquist, built in 1764.

Fig 7. Grönquistska gravkoret 1848 enligt teckning av N Månsson Mandelgren . Mandelgre nska samlingen , Folkli vsarkivet, Lund.

Th e Grönquisr burial vault in 1848 according ro a drai ving by N Månss on
Mandelgren.

tågh och trissor." 1696 lät man laga bänkarna i östra
stigluckan; tydligen var de även försedda med ordentliga sittplatser. 1713-14 reparerades en av stigluckorna
och man försåg den med dörr och "fodher" på knutarna och över dörren. Ett lås till "luckosku llen" , dvs
förvaringsutrymmet under taket , anskaffades även .
1729 klädde man den östra luckan med panel oc h spån
och 1744 brädslogs även den södra. Stigluckorna omtalas som rödtjärade och prydda med "spiror. "
Stigluckoma revs efter den gamla kyrkans rasering
och vi rket såldes. När man 1944 skulle ri va ett uthus i
Nöbbeled Yästregård upptäckte man att detta förmodligen delvis utgjordes av en av de gamla stigluckorna.
Stigluckan togs om hand av Hembygdsföreningen och
nedmonterades för att vid tillfälle uppföras på nytt i
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anslutning till kyrkplatsen. Stigluckan var, som framgår av tig 9-10 , uppförd av liggande , hakknutat timmer.

Klockstapel
Klockstapeln uppges ha varit placerad i kyrkogårdens
sydöstra hörn . 1673 omtalas utgifter för " smidejem
och spijk" till klockstapeln. Tjugo år senare reparerades den med "6 st. nya stolpar under snedlöparene ,
hwilka Församblingen hugget. " 1696 uppges att" ltem
hafwer Församblingen låtet fordra medh Nya plankor
och bräder, hehla Klockestapelen , wnder huset , och
der till Sochnemänneme sielfwa framskaffat plankor."
Samma stapel tycks användas 1762 , då man tillkallade
snickaren Magnus ifrån Åseda för att reparera denna.
Magnus vägrade emellertid att reparera den gamla stapeln och ville i stället bygga en ny , vilket församlingen
inte ansåg sig ha råd med. Följande år reparerades
stapeln av snickaren Jonas Ekman. 1775 reparerades
den på nytt , men därefter nämns ingen mera omfattande reparation förrän 1828-29, då den tydligen var i
mycket dåligt skick. Sannolikt revs stapeln ganska
snart efter det att klockorna överflyttats till den nya
kyrkans tom 1843.
Fig 8. Gravminne från gamla kyrkogården med årtalet 1729.
Foto P Rittsel 1975.
Memorial from the old churchyard 1vith the date 1729.

Fig 9-10. Den ena av kyrkogårdens båda timrade stigluckor,
påträffad 1944 so m uthu s. Nu nedmonterad. Foto Croby
1944.
One of the flVo timber lichgates of the churchyard, f ound in
1944 in use as an outhouse. Now dismantled .
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Kyrkobyggnaden
Den enda kända avbildningen av Lenhovda gamla kyrka är den av Nils Månsson Mandelgren'' gjorda summariska teckningen av kyrkans plan och sydfasad i fig
11, som utfördes under den s k tredje forskningsresan ,
vilken företogs 1848 och främst var koncentrerad till
Småland. Samtidigt tecknade också Mandelgren av det
nämnda gravkoret i fig 7. T ill teckningarna av kyrkan
har Mandelgren fogat texten: "Gamla kyrkan , som
blifvit nedrifven , lärer haft utseende af bifogade ritning. " Teckningarna är alltså gjorda efter muntliga
uppgifter.
År 1822 anmärks i kyrkans stämmoprotokoll att
" kyrkan befinnes nog trång i anseende till utökad fo lknummer. " Flera av uppvidingesocknarna hade då redan förnyat sina kyrkor och under 1820-talet diskuterades nybyggnad allmänt i de övriga församlingarna .
1831 , efter det att biskop Esaias Tegner besökt församlingen med anledning av planerna på nybyggnad (se
nedan Nya kyrkan) , påbörjades på allvar förberedelserna för denna. Samtid igt beslöt sockenstämman att
inga mera omfattande reparationer fick ske på den gamla kyrkan utan uppdrog åt kyrkvärdarna "att afhjelpa
smärre bristfälligheter. "
Den nya kyrkan kunde tagas i bruk vid årsskiftet
1842/43. Den 23 apri l 1843 antecknades i sockenstämmoprotokollet: "Efter af Ordf. gjord eri nran , att tiden
nalkades då gamla Kyrkan bör nedtagas , träffade Församl. följande öfverenskommelse. 1° Att välj a ett ombud , som med möjligaste första bör resa till Norraby
oc h öfverenskomma med Peter Jonsson derstädes både
om Kyrkans nedtagande , tiden för verkställandet af
detta arbete, och det arfvode Han derföre bör hafva ,
och 2° att gamla vapenhuset tillika med allt kyrkans
innanrede med undantag af Altartaflan , Messings-ljuskronorna och stengolfvet dessförinnan skola vid offentlig auction , som af Byggnadsföreståndaren utlyses och
hålles , till den mestbjudande fö rsäljas." 1 oktober tillkännagavs på sockenstämman att tjänligt virke saknades till de lju sstakar, som skulle förfärdigas till den nya
kyrkans bänkar, och man beslöt då att "de öfverblifne
plankorna af gamla Kyrkogolfvet" sku lle användas till
dessa. 1 apri l 1844 sammanträdde byggnadskommitten
för att besluta angående " Begrafnings-planens renande
från den efter gamla Kyrkan der befintliga sten och
kalk" och man enades då om att "den vackra stenen
skall , så långt den räcker användas till Ringmur kring
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Fig 11 . Den gamla kyrkans plan och sydfasad . Teckning av N
Månsson Mandelgren 1848 efte'r muntliga uppgifter. Mandelgrenska samlingen , Folklivsarkivet, Lund.

Plan and south front of the o/d church. Draiving by N Månsson Mandelgren after an oral description .

kyrkan , men den mindre vackra jämte kalkbruket dels
till Stenmur vid södra sidan af Sochnebacken från häradsvägen till ringmuren dels till planering kring Kyrkan ."
Kyrkan , som var byggd av sten , var enligt Mandelg1 ens teckning utformad som en rektangulär salkyrka
utan utvändig kormarkering. Sydfasaden hade två portaler, en till koret och en huvudingång till själva långhuset , samt tre stora fönster , ett i koret och två i
långhu set. På nordsidan fanns endast ett stort fönster.
På nordsidan fanns också en smal sakristia med två
fönsteröppningar.
Kyrkorummets mått anges i Samuel Rogbergs beskrivning 1770 (a a) till 30 alnar x 14 alnar och höjden
till 13 alnar, dvs ca 17 ,70 m x 8,26 m x 7,67 m. Till
såväl planform som storlek tycks kyrkan ha varit
mycket lik den bevarade senmedeltida kyrkan i Sjösås
inte långt från Lenhovda. Denna salkyrkobyggnad i
sten efterträdde en mindre träkyrka , 12 vi lket troligen
också var fallet i Lenhovda . Samma planform , dock
något längre och bredare , hade även den 1832 rivna
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kyrkan i Nottebäck. 13 Även Åseda kyrka inom samma
härad fick under senmedeltiden en rektangulär plan
utan yttre kormarkering . 14
De från 1600- och 1700-talen återstående kyrkorä
kenskaperna ger många viktiga kompletteringar till
Mandelgrens bild. De ger också rikliga upplysningar
om kyrkans inredning och inventarier. Under senare
delen av 1600-talet skedde liksom i de omgivande kyr
korna omfattande reparationsarbeten . 1652 vitkalkades
kyrkan utvändigt och invändigt , 1653 inlades nya golv,
altaret ommurades och innertaket vitlimmades. Vid
denna tid anskaffades även ny bänkinredning , ny läkta
re och ny predikstol (se nedan) . 1666 förfärdigades
västra kyrkofönstret. Detta finns ej markerat på Man
delgrens plan och utgjordes sannolikt av en liten
fönsteröppning som gav ljus åt läktaren. På 1680-talet
omtäcktes taken med spån.
1690 kalkades kyrkan på nytt med "grå och witkalk
wtantill och medh witkalk Jnuttj ." 1691 skedde också
" Kyrkians Reparation till Måhlning på wäggarne Wtan
till Wnder taket, och innan wtj Choren förrättat aff M.r
Lars Olufsson i Hwetlanda, hwarföre han i arbetzlön
bekommit pgr ... 22:-" Den utvändiga målningen bör
ha bestått av röda rankor av liknande slag som på bl a
Sjösås gamla kyrka , som målades 1685. 15 Även i korets
invändiga dekoration ingick sannolikt rankor av lik
nande slag.
1694 omnämns för första gången ett vapenhus av trä ,
som då spånkläddes på väggarna och gaveln samt fick
innertak och nya bänkar. Vapenhuset, som fanns fram
för huvudingången i långhusets sydvästra del , finns ej
markerat på Mandelgrens plan.
Under 1700-talet omtalas ständigt åte rkommande
reparationer av de spåntäckta taken och rödtjärning av
dessa och vapenhuset samt omkalkning av murarna.
1714 uppges att Bo och Måns fick betalt för "Kyrkio
gatlens spånande" , vilket tyder på att gavelröstena,
liksom på Sjösås kyrka, var av trä och spåntäckta.
Fönstren förnyades äve n. 1752 fick kyrkan stengolv
och 1759 inlades stengolv även i sakristian. 1770 upp
höggs en ny fönsteröppning , sannolikt det stora fön
stret i nordmuren.

Kyrkorummet fick under 1700-talet även sedvanlig
utsmyckning med målningar. 1725 anlitades målaren
Hans Brachwage n 16 för omfattande dekorationsarbe
ten. Samtidigt omtalas också arbeten , tydligen måleri
arbeten , på altartavlan, bänkar och läktare.
I protokollet från biskopsvisitationen 1732 uppge s
att " Reparationer pröfvas nödiga så wäl på Sacristia
som Kyrkiotaket å Norra sidan samt klåckestapelen
här wid Lenhofda , hvilken rep. så snart kyrkans medel
slikt tillsäija kunna, komma att werkställas . Äfven ut
lofvades , att den inscription , som står öfver Altaret i
Lenhofda, såsom mindre anständig , borttages, och att i
det stället dijtsättes instiftelse Orden , eller ock något
annat tienligt skriftenes ord såsom Joh: 3.4: 16. Så äl
skade Gud wärlden etc. - Högw . Hr Doctor och Bi
skopen förhölt församl. att det wore mycket illa giordt ,
att Kyrkian, således som för ögonen är att se , med des
stora bekostnad blifvit målad, erindrades här jämpte ,
att så snart samma målning , som endel.i Kyrckian för
mörkar, och endels består af en hop otienliga bilder ,
förfaller, skulle den intet wijdare renoveras uthan Kyr
kian ther efter allenast på wäggarne hvitlimmas , kun
nandes målningen allenast på hwalwet Conserveras ,
såsom det berättas wara mycket lagat och flickat " (Vj
domkap). Med valvet avses det tunnvalv av trä , som
tydligen utgjorde kyrkans innertak .
Vilka motiv som ingick i Brachwagens "otjänliga
bilder" vet vi inte. I inventarieförteckningen 1829 an
ges endast att " I taket föreställas åtskilliga stycken ur
Bibliska Hi storien , hvilka så väl till innehåll som in
skrift äro mycket skadade." Målningarna på väggarna
var då borta. Sannolikt skedde detta redan 1755 , då
Johan Christian Zschotzscher 17 dekorerade den nya
läktaren , reparerade målningen på bänkarna och även
fick betalt för vitlimningen av murarna (räk). Eftersom
vi vet, att Zschotzscher hade föga till övers för den
äldre konkurrentens måleri , uppmuntrade han sanno
likt även församligen till denna åtgärd. 18 Altartavlan
hade 1748 ersatts med en stor altaruppsats av Peter
Segervall. 19 Läktarbarriären med Zschotz.s chers mål
ningar och Segervalls altaruppsats är nu de enda inred
ningsdetaljer som återstår (se nedan).
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Inredning och inventarier
De flesta av kyrkans inventarier överfördes till den nya
kyrkan , och många av dem , som nattvardssilver, ljus
redskap mm , är fortfarande i bruk. Av kyrkorummets
inredning återstår däremot endast de nämnda delarna
av läktarbarriären samt altaruppsatsen.
Vid inventeringen i den nya kyrkan 1866 påpekas att
" Åtskilliga reliquier från gamla Kyrkan i Lenhofda
såsom altarbilder, ett kors med Frälsarens bild , en
ljuskrona med insatte hjorthorn m. m. finnas , hwilka
böra vårdas och icke förstöras." Vid prostvisitationen
1870 antecknas : "Bland forminnen, som finnas i Len
hofda kyrka , förtjenar följande anföras , hvilka uppvi
sades vid werldsexpositionen i Paris 1867 , neml en
silfverkanna utan inskrift och vägande 84 lod , med en
på locket befintlig hufvudlös riddarebild trampande på
en drake, ett fat af messing, tillhörande dopfunten och
försedt med inscription i munkstil , samt ett slags ljus
krona, hvars hufvudparti utgöres af en Triton . utom
dessa fomminnessaker finnas äfven stycken af altartaf
lan i gamla kyrkan, äfvensom en fullständig bättre må
lad facad å läktaren i nämnda kyrka." Att de här
nämnda föremålen fick äran att ingå bland de kyrkliga
konstföremål som utvaldes att representera den sven
ska kulturhistorien i avdelningen "L'histoire du travail"
vid världsutställningen 1867 i Paris var Nils Måns
son Mandelgrens förtjänst. Mandelgren, som biträdde
den svenske utställningskommissarien Fahnehjelm vid
utformningen av avdelningen för fornsaker samt konst
och kulturhistoriska föremål , 20 hade vid sitt besök i
Lenhovda kyrka tjugo år tidigare (jfr ovan) speciellt
fäst sig vid dessa inventarier från den gamla kyrkan och
även tecknat av dem. 21
Såväl silverkannan (fig 46) som dopfatet (fig 44) och
sannolikt även ljuskronan (fig 17) hade skänkts till
Lenhovda kyrka av den tidigare nämnde översten Hå
kan Nilsson Skytte på Sävsjö och hans hustru Elisa
beth Oliveblad (se Inledning samt not 6). Kyrkan fick
mycket stora donationer, både föremål och pengar
samt material till diverse reparationer av byggnaden,
av dessa ägare till socknens säteri. Kyrkoherden Lau
rentius Tvetovius 22 upprättade ett särskilt gåvoregister
över det "Landzhöfdingen högwelb. Hr Håkon Nils
son Skytte sampt welb. fru Elisabeth Olivebladh till
Säfsiö i min tijd (1653-1688) förärad! och skänkt Gudz
Nampn till ähro, Lindhofda Kyrkjo och försambling till
prydnatt, upbyggelse och wälstånd, sig och sina efter
kommande till beröm och hugkommelse."
Förteckningen upptar: "En ny förgylt Sölf. kan
na ... 84 ! lood , En oblat ask af gott Sölfr. . . . 20 lood ,

En ny förgyll pateen .. . 9 lood , 7 Rdr 42 öre Smt,
Arbetslön till Nya Predikostolen .. . 40 Dr S. M., En
funt af Steen uthuggit ... 8 Riksdr. , Ett wackert gutit
Messingzbäcken ther till kostar . .. - , Ett kosteligt
utharbetat Chrj beläte aff albastersteen wäl giordt
. . . - , slissingzlärft rundt omkring taflan till hand
duk för altaret . .. 9 alnar, Lärft på 'altaret - 4! aln
långt , dubbelt som täcker hela altaret. Till Kyrkiomu
rens uprättande förährat reda pgr. ... 9 Dr S.mt. Till
Stolarnes förbättring i Kyrkian förährat reda pgr ... 30
Dr. Smt. Item såghe bredher ... 9 tolfter. Item föräh
rat sydde kalckkläde . .. 2 st.
Av de skänkta föremålen återstår förutom den
nämnda vinkannan , dopfatet och ljuskronan även dop
funten av huggen kalksten (fig 41) och oblatasken av
silver (fig 48). 1829 fanns ännu själva foten till det
omnämnda altarkrucifixet av alabaster kvar (inv).
Under den tidigare delen av 1600-talet fick Lenhov
da kyrka även en förnämlig uppsättning ~extilier. I
inventarieförteckningen 1651 står upptaget: "Een ny
Messehake afrödt sammet och gyllenduks Korss , - Et
Altarekläde , af Silfverduk och rödt Atlask. - Item een
offerpung och Röklij af rött sammet. - Een Ny messe
serk , desse Kläder ähro hijt till Kiörkan förärade aff
Hennes Kongl: Maijtz wår allernådigste drottning ,
drotningh Christina Anno 1635: , igienom Hegge Carls
sons Flijt och drijfuande i Hökhult hoos Hennes
Kongl. Maijt." Hegge Carlsson är i jordeböckerna
1640 och 40-talet igenom skriven för en av de fyra
skattegårdarna i Hök hults by. 23 Vad det är för ' 'flit och
drivande" som den dåvarande förmyndarregeringen 
drottning Kristina var själv endast 9 år gammal - velat
belöna vet vi däremot inte. Av textilierna har endast
mässhaken (fig 52) bevarats.
Uppgifterna i räkenskaperna och inventarieförteck
ningarna från 1600- och 1700-talen kompletteras av den
mycket utförliga inventarieförteckningen 1829, utförd i
enlighet med K Majt:s förordning och undertecknad av
pastor Johan Engstrand ,24 komminister Nils Wieslan
der25 och kyrkovärdarna. Här finns upplysningar inte
bara om de föremål som var i bruk vid denna tid utan
även om kyrkorummets inredning. Citaten
sammanställningen nedan är hämtade ur denna för
teckning.
Altaranordning

"Altaret är af sten , fyrkantigt, och ofvanpå belagdt
med bräder."
Altaret hade ommurats 1653. Räkenskaperna detta
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år upptar även utgifter för en sten, som lades på altaret.
1754 gjordes "et täcke af bräder på Altaret."
På altaret stod den stora, snidade altaruppsats, som
nu pryder den nya kyrkans altare (tig 34-37) och som är
utförd 1748 av Peter Segervall i Växjö. I räkenskaper
na förekommer även en äldre altartavla, som 1653 fäs
tes med järn. En altartavla omnämns också i samband
med Brachwagens utsmyckning av kyrkan 1725.

Medeltida triumfkrucifix

"Öfver Sacristie dörren är en bild , som föreställer den
korsfäste Frälsaren."
Detta medeltida triumfkrucifix av romansk typ
hänger nu i den nya kyrkan (tig 38-39). 1660 omtalas
krucifixet vara fäst på en "pelare", dvs en krucifix
stock, som bör ha varit placerad i mittgången längst i
öster framför korpartiet (jfr nedan).

Predikstol

"Predikstolen är gammalmodig med inlagdt arbete.
Der öfver är en himmel äfven med inlagdt arbete och
en försilfrad dufva inunder. På högra sidan står ett
Thimglas."
Predikstolen förfärdigades 1651. Arbetslönen på 40
daler silvermynt betalades såsom nämnts av översten
Håkan Nilsson Skytte på Sävsjö. Predikstolens "in
lagda arbete" utgjordes av intarsia, sannolikt av lik
nande slag som på de oevarade predikstolarna i Åseda
och Älghult , 26 av vilka den sistnämnda inköptes 1654.
Endast den försilvrade predikstolsduvan , som utfördes
1745 av mäster Segervall i Växjö , återstår och hänger
nu under den nya kyrkans predikstolstak (tig 32).
Bänkinredning och läktare

"Bänkrummen äro nere i Kyrkan 13 på hvardera sidan.
6 på Läktaren och 2 på hvardera sidan om Altaret. Bänkame äro målade med åtskilliga färgor i gamla sti
len . - På fronten af Läktaren läses Fader vår med
passande bilder i Oljefärg för hvarje Bönpunkt."
Nya bänkar i kyrkan utfördes av Sven Snickare
1660--63 , då även läktaren , stolar i sakristian och en
brudstol tillkom .' Till detta arbete hade den nämnde
översten och dåvarande landshövdingen Håkan Nils
son Skytte på Sävsjö och hans hustru Elisabeth Olive
blad ''förährat 9 tolfter breder, och trettio - 30 Dr
Smt" (räk 1663). "Anno 1663 Simonis Juda dag" ägde
stoldelning rum. 27
En brudstol omtalas återigen 1711 , sannolikt den
som nu är placerad i den nya kyrkan (se nedan).

Läktaren nygjordes 1752 , då även bänkarna repare
rades. För "Läcktarens målande och målningens repa
rerande på Bänkame " fick mäster Zschotzscher (not
17) från Växjö "den föraccorderade Summan 70. 
Dito för hwitlimningen på Murame 28. - Noch för
Sacristige-dörens öfwer strykande innan och utan med
oljefärg 2. - Målarens Gesäll o. gossar drickspgr. 5.
-" (räk 1755).
Av läktaren återstår själva barriären , nu delad i tre
sektioner och upphängd i den nya kyrkans tomkamma
re (tig 12-15). Barriärens ramverk är marmorerat i
blått , grått , brunt och vitt. Listverket runt de rektan
gulära fyllningarna är målat i blått och gulockra. Fyll
ningarna har målade illustrationer till bönen Fader vår.
Under varje scen finns bönens text målad i svart.
I. "Fader wår som äst i himlom. " Gud fader svä
vande i skyn. -2. "Helgat warde titt namn. " I skyn
ses namnet Jehova omgivet av strålsol och änglar, ne
danför tillbedjande människor. - 3. " Tilkome titt ri
ke." Helig ande utgjutes över en kvinna med armarna
höjda i tillbedjan. I skyn två änglar. Den ena av dem
bär kalk och palmkvist. -4. "Ske tin wilje." ("såsom i
himmelen så ock på jorden"). I skyn bland moln och
stjärnor och blixtar ses ordet " Fiat", må ske (fiat vo
luntas tua = ske din vilja) . En skrivande ängel sitter på
ett moln med jorden som fotpall. Jordklotet är översål
lat med gravkors. -5. "Wårt dagliga bröd gifos i dag."
Bland molnen en sittande ängel med blomkrans i håret
och sädeskärve i famnen. Framför henne en korg med
bröd och en svävande putto som håller fram en palm
kvist , krona och spira. I skyn ytterligare en putto som
tömmer ett ymnighetshom över jorden , där sädesfält
skymtar. -6. "Förlåt oss wåra skulder." ("såsom ock
vi förlåta dem oss skyldiga äro"). En ängel och en
gammal man håller fram var sin tavla med siffror, som
de suddar ut med en svamp. -7. "Inled os icke i
frestel se ." En man står mellan en halvnaken kvinna
och en orm, som slingrar sig runt ett träd . Han vänder
sig från dem och höjer blicken och händerna mot ljuset
i skyn. Vid hans fötter ses jordklotet, svept i pälsverk
och narrbjällror. -8. "Utan fräls os ifrån ondo." En
man sitter fjättrad vid en klippa med högra foten fast
kedjad vid jordklotet. Bakom honom står djävulen med
ett rep i handen . Ur skyn kommer en räddande ängel

Fig 12-14. Bevarade delar av den gamla kyrkans läktarbarriär
med målade illustrationer till bönen Fader vår, utförda av J C
Zschotzscher 1755. Foto 1971.
Preserved parts ofthe gallery front from the o/d church , \\'ith
paintings i/fustrating The Lord' s Prayer, by J C Zschotzscher ,
1755.

Fig 15. Detalj av Zscho tzschers mätning " Värt dagliga bröd " (tig 13). Foto 197 1.

Detail f rom Zschorzscher's painting , " Our Daily Bread" (jig 13).
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med nycklar till bojornas lås . -9. "A men." Den som
ett emblem utformade bilden illustrerar "riket är ditt
och makten och härligheten i evighet." Runt jordklotet
ett band med texten " Regnum " (=rike). Jorden omges
av en krans med harpospelande änglar och texten '' Potentia " (=makt) och " Gloria" (=ära). Det strålomgivna hjärtat med duva bär texten ''Amen''.
Av Johan Christian Zschotzschers många läktarmålningar återstår nu helt eller delvis åtta stycken :
Urshult (1746 , endast enstaka fyllningar) , Näsby
( 1746) , Jät (1749) , Sjösås (1750), Drev (1751 ), Lenhovda (1755) , Hornaryd (1756) och Öja (1759, endast en
fyllning). I Urshult, Näsby , Sjösås och Hornaryd består de enbart av traditionella apostlaframställningar
samt Kristus som Salvator mundi . 28 Samma schema
följde även västläktarens målningar i Öja medan kvinnfolksläktaren visade bilder av olika bibliska gestalter,
främst ur gamla testamentet. Den bevarade fyllningen
visar den harpospelande kung David. 29 I Drev utgörs
utsmyckningen av en dygdesvit av samma typ som ofta
förekommer som omramning till Zschotzschers takmålningar. 30
Ingen av de övriga bevarade läktarbarriärerna kan
alltså uppvisa samma figurrika utsmyckning som barriären i Lenhovda. Samma allegoriska framställningar
använder dock Zschotzscher redan i takmålningarna i
Näsby 1746. Även i takmålningarna i Södra Sand sjö
och i väggmålningarna i Furuby har samma motiv ingått . 31 Illustrationer till Fader vår var ett relativt vanligt motiv i det västsvenska kyrkomåleriet under
1700-talet och sannolikt ett uttryck för de pietistiska
strömningarna. Zschotzscher mötte det redan hos sin
lärare Edvard Orm , som bl a använt det i den 1719
utförda utsmyckningen i Gränna kyrka. 32
Läktarmålningarna i Lenhovda är sinsemellan av något växlande kon stnärlig kvalitet. Speciellt elegant är
illu strationen till " vårt dagliga bröd " (fig 15). I fl era av
de andra scenerna är figurdetaljerna däremot påfallande klumpiga. Till sin hjälp hade Zschotzscher enligt
räkenskaperna en gesäll och flera lärgossar. Gesällen
var brodern Johan Gottfried , som arbetade tillsammans med Johan Christian 1743-58 och alltså deltagit i
de flesta utsmyckningarna. 33

Nummertavlor
"En Numer Tafla finnes , svart med något bildthuggeriarbete , och tillhörande Numror af Mässing ."
Nummertavlan , som nu förvaras i den nya kyrkans
tomrum , har profilerad ram med snidat överstycke målat i gulbrunt och grönt. Tavlan har utökats åt höger
sida så att plats finns för versnummer. Höjd 77 cm ,
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Fig 16. Medeltida dopfunt av sand sten. Ca 1200. Foto 1971.
Medieval font , sandstone, c 1200.

bredd 40 cm . Bör vara identisk med en nummertavla
" med Messing Zifroo gifena af arrendatorn Peter
Lundgren på Papersbruket 1755 " (inv).
Dopredskap
"En Döpelsefunt af sten , på hvars sida står Skytteska
vapnet med inskrift: N .S. E.0. B. - Ett stort fat till
funten af mässing och med drifvit arbete. - Härtill
hörer ett litet döpelse-bäcken af mässing. " Dopfunten
skänktes 1658 av den nämnde Håkan Nilsson Skytte på
Sävsjö och hans hustru . Även dopfatet, hemfört som
krigsbyte från Skåne av översten, skänktes vid samma
tid. Såväl dopfunten som dopfatet överfördes till den
nya kyrkan (fig 41-44). Det lilla döpelsebäcken som
omtalas är troligen identiskt med den lilla dopskål av
mässing , som nu förvaras i nya kyrkan (se nedan).
Även en medeltida dopfunt av sandsten återstår (fig
16) . Dopfunten , som ej omnämns i inventarieförteckningen 1829, har kraftigt vittrad yta och har tydligen
stått utomhu s under lång tid . Cuppan är slät , cylindrisk , nedtill avfasad och försedd med centralt uttömningshål. På den pyramidformade foten kan man i hörnen urskilja rester av en vågbandsornamentik . På cuppans undersida och på fotens ena sida finns ett inhugget
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Lenhovda ga mla kyrka
Fig 17 . Ljuskrona i
form av en triton av
snidat och målat trä.
De applicerade hornen av kronhjort har
burit sex ljusarmar av
mässing (jfr fig 18 o
19). Tyskt a rbete från
omkring 1600. Sannolikt krigsbyte skänkt
av fami ljen Skytte .
Utställd på världsutställningen i Paris
1867. Foto P Rittsel
1975.

Cha ndelier in 1he
fo rm ofa 1ri1on , carved and painled
wood. Th e sla g anllers ha ve suppor1ed
six brass ca ndle
bracke1s (cffigs 18,
19). German work
da1i11g f rom around
1600. Probably 1var
lrophy donaled by 1he
Sky11e family. Exhibi1ed al lh e Paris Exhibi1ion in 1867.

kors. Höjd 80 cm , fote ns höjd 39 cm, cuppans diameter
72 cm. Funten förvaras nu i vapen hu set i den nya
kyrkan .
Genom att funten saknar utsmyckning är den mycket svår att datera. Den avv iker också helt till formen
från de i området vanliga, rikt ornerade s k fabe ldjursfuntarna. Den bör dock ha utförts under den tidigare
delen av medeltiden och kan dateras till ca 1200.

ver, som nyttjas vid Sjukbesök. - Dessutom erforderliga vi nkärl. "
Samtliga dessa nattvardskärl från 1600- oc h 1700-talen har fått fortsatt användning (tig 45-49). Bland dessa
märks den tidigare omnämnda vinkannan , ursprungligen ett profant dryckeskärl , som skänktes på 1650-talet
av Håkan Nilsson Skytte , och den oblatask, so m bär
hans oc h hans hustrus vape n.

Nattvardskärl
''En Si lfverkanna af gammalmod igt upphöjdt arbete till
en del förgy lld , utan inskrift: väger LXXVIII lod.
Communion Kalk med Paten, till en del förgy lld , med
något upphöjdt arbete , och in skrift i nedre kanten: För
Lenhofda Kyrka. Pastore lsaco Widebeck. Comminist. Sam. Mag. Löngren. Anno 1774. - Oblatask af
Silfver med Skytteska vapnet på locket och inskrift:
H.N.S .E.O. B. - En mindre Kalk med Paten af Silf-

Brudkronor

"En brudkrona af Silfver, förgylld och prydd med infattade stenar af åtski lliga färgor : väge r 64 lod. En
mindre Brudkrona af pinsback, förgylld ."
Båda brudkronorna överfördes till den nya kyrkan
(tig 50). Den stora brudkronan inköptes 1672 , den
mindre skänktes till kyrkan år 1760.
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Fig 18. Ljuskronan i
fig 17 avtecknad av N
Månsson Mandelgren
1848. Mandelgrenska
samlingen , Folklivsarkivet , Lu;id.
Th e chandelier in flg11re 17, drawn by N
Månsson Mandelgren in 1848.
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Ljusredskap
"Tre Ljuskronor, af hwilka den främsta utgöres af en
Siren, vid hwars sidor äro fästade Hjorthorn , som
hvardera hålla 3 Ljusarmar. De 2 öfriga äro af mässing ,
och har den ena 16 och den andra 6 armar.' '
De båda mässingskronorna , inköpta 1775 respektive
1695 , används i den nya kyrkan (se nedan). Den först
nämnda ljuskronan , som nu är något defekt, hänger i
kyrkans tomrum .
Ljuskronan , som är av snidat och målat trä, utgörs
av en triton med mansöverkropp och delfinliknande
underkropp (fig 17). Stjärtpartiet har dragits ut till en
ringlande orm- eller drakstjärt. Hå r och skägg är svart ,
karnationen ljusröd , fiskkroppen och stjärten blå med
röda fenor. Mitt fram finns en oval vapensköld med en
sparre i mittpartiet. Den omgivande kartuschen saknas. På figurens fiskkropp har fästs två horn frå n en
kronhjort. Hornen har vardera burit tre ljusarmar av
mässing. U pphängningsanordningen utgörs av tre järntenar. Ljuskronans höjd 50 cm , längd 80 cm.
Denna renässansljuskrona av påtagligt profan karaktär, som hängde längst fram i kyrkan , kan dateras till
omkring 1600. Kronan bör vara utförd i Tyskland, där
skulpterade ljuskronor med applicerade horn från ned-

lagda jaktbyten blev en mycket omtyckt inredningsdetalj i slottsgemaken, städernas rådhus och förmögna
hem under 1500-talet. 34 En liknande ljuskrona, försedd
med hjorthorn , har bevarats i Bromma kyrka. Figuren
utgörs här av e n sjöjungfru. 3 5

Fig 19. Ljusarm av mässing. Har troligen tillhört ljuskronan i
fig 17. Foto P Rittsel 1975.
Brass candle bracket, probab/y from th e chandelier in jigure
17.

22

Lenhovda gamla kyrka

Ljuskronan uppmärksammades vid världsutställ
ningen i Paris 1867, där den såsom nämnts ingick , av
Charles de Linas , som i en översikt av den svenska och
norska avdelningen bl a omtalar att ljusarmarna av
mässing var dekorerade med krönta huvuden och dra
kar. 36 Ljusarmarna är troligen identiska med de sex
ljusarmar, som nu förvaras i sakristian och som vid
sekelskiftet var placerade på den nya kyrkans läktar
barriär. Lju sarmarna har s-formigt böjda armar med
drakornament och krönt manshuvud , rund ljusbricka
och balusterformad ljushållare (fig 19). Ursprungligen
har kronan sannolikt endast varit försedd med en ljus
stav av järn , som burits av tritonen, eller ljushållare på
de järntenar, som kronan hänger i. Då lju skronan om
nämns i inventarieförteckningen 1728 anges emellertid
att den har ljuspipor av mässing, " inhäftade i hiorth
horn. "
Ljuskronan avbildades av Nils Månsson Mandel
gren vid hans besök i kyrkan 1848. Av den färglagda
teckningen (fig 18) framgår dels hur dessa ljusarmar var
placerade, dels att tritonen i den vänstra handen då höll
en fisk. I den högra antyds en treudd. Ännu en intres
sant detalj återges av Mandelgren . Den framskjutande
ovalen på figurens framkropp omges av en snidad kar
tusch och på detaljen av denna sköld har Mandelgren
försökt tyda den nästan utplånade vapenbilden samt
skrivit "säges vara Skyttes vapen." Vapnet består
dock såsom nämnts i mittpartiet av en sparre och har
alltså ingen anknytning till släkten Skyttes eller Olive
blads vapen (se fig 42) . Enligt traditionen skall ljuskro
nan emellertid vara skänkt av Skyttefamiljen och san
nolikt är den ett krigsbyte från Tyskland , hemfört av
översten Håkan Skytte . Även den silverkanna och det
dopfat, som översten skänkte till kyrkan på 1650-talet,
är krigsbyten (se nedan) .
Av lju sredskap omtalas 1829 vidare" Nio Ljusstakar
af malm stå på Altaret , af hwilka den ena har två
armar. Två mindre Ljusstakar af mässing äro i Sacris
tian. " Samtliga nio ljusstakar från altaret har bevarats .
Kandelabern (fig 51) inköptes omkring år 1700, de öv
riga 1728 , 1772 och 1778 (se nedan).
Textilier

"En gammal mässhake af rödt sammet med Guldgalo
ner, skänkt af D'rotning Christina; jemte tillhörande

2ne mässkjortor. - Svart kläde till öfwerdrag på pre
dikstolen vid sorgliga tillfällen. - Altartäcke af svart
kläde med smala Silfvergaloner och inskrift: 1817 d. 31
Oct. - En duk till Altaret af Sockerduk och till disken
af Bommulslärft med spetsar. - En dyna af hvitt Siden
på altaret, utsydd och med namnet S . H . W. 1796. En
mindre af rödt siden. - Ett Kalktäcke af hvitt siden
med små galoner och förgyllda spetsar. I midten är
utsydt: Jesu Christi Guds Sons blod renar oss af alla
våra synder."
Av dessa textilier återstår mässhaken (fig 52 a-b),
kal kduken och de båda bokdynorna (se nedan).
Som tidigare omtalats skänktes mässhaken 1635 av
förmyndarregeringen genom Hegge Carlsson i Hökhult
tillsammans med ett antependium av silvertyg och röd
attlask, en kollekthåv, ett röklin av röd sammet och en
mässkjorta.

Klockor

" Klockor äro 2ne i Stapeln af vanlig malm , gamla och
utan inskrift , samt en så kallad Chorklocka i Kyrkan."
Såväl den medeltida storklockan (fig 55) som den
likaså medeltida sanktusklockan (fig 57) har bevarats .

Övriga inventarier

I den gamla kyrkan stod också det ståndur, som inköp
tes 1824 och som ännu visar tiden i den nya kyrkan ,
den i ek utförda brudstolen och de båda kyrkkistorna,
som likaså finns i den nya kyrkan (se nedan). Även det
epitafium, som uppsattes över den 1795 avlidne pros
ten Jonas Wieselgren återfinns i den nya kyrkan , där
det placerats i brudkammaren (se nedan).
Till de föremål som bevarats , men inte använts på
länge, hör den svarvade, svartmålade kyrkstöten av
trä. Enligt ett stämmobeslut 1818 skulle kyrkväktaren
då hädanefter upphöra med att gå runt med käppen
under gudstjänsten "enär detta kunde verka mera stö
rande för andakten i kyrkan än om vederbörande finge
vakna själv ur sin slummer. För att ej någon lättnad
skulle ske för väktaren, skulle han åtaga sig att hålla
friskt vatten i sockenstugan alla sön- och helgdagar. " 37

Fig 20. Lenhovda nya kyrka från sydväst. Foto P Rittsel 1975.
Th e ne1v church of Lenhovda from southwest.

LENHOVDA NYA KYRKA
Lenhovda nuvarande kyrka, uppförd 1842 , är belägen
mitt i Lenhovda centrum öster om vägen Lenhovda-Oskarshamn. Den omges i norr, söder och öster av
en plantering , avgränsad mot de omgivande parkområdena av stenmurar samt i väster av järnstaket och
järngrindar (fig 21). I stenmurarna, som uppfördes
1844, ingår bl a byggnadssten från den då just nedrivna
gamla kyrkan Ufr ovan). Järnstaketet och järngrindarna
anskaffades 1845 från Sävsjöströms bruk. Framför huvudentren i väster utbreder sig en stor grusplan. Begravningsplatsen är belägen mitt emot kyrkan på andra
sidan vägen.

I anslutning till kyrkogården ligger även den gamla
sockenstugan, som också inrymt skola (fig 22 a-b).
Sockenstugan , som uppfördes 1875 , inrymde då två
sockenstugor, dvs samlingsrum, en skolsal , två rum
och kök för församlingens barnmorska , ett rum till
bostad åt småskollärarinnan samt ett rum där sockenbiblioteket förvarades (inv). Sockenstugan användes
som skollokal fram till 1932. De nya skolbyggnaderna
ligger norr om sockenstugan.
Prästgården , uppförd 1858 , är belägen sydost om
kyrkan. Församl ingshem har uppförts söder om kyrkogården .
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Fig 21. Situationsplan , I :2 000. Uppm J
Söderberg 1974.
General Plan .
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Kyrkogården
Begravningsplatsen utgörs av den gamla kyrkans kyr
kogård (fig 5) , vilken under 1800- och 1900-talen utvid
gats i flera omgångar (fig 21). Inhägnaden utgörs i ös
ter, norr och söder av kallmurar av marksten , på insi
dan täckta av en grässlänt. I den senast anlagda delen i
väster används stråltrådsstängsel. Huvudingången är
belägen i öster, mitt för kyrkobyggnaden , och stängs av
svartmålade trägrindar mellan vitmålade portstolpar av
trä, avtäckta med plåtklädda, pyramidformade huvar
med klot.

År 1872 uppges att den del av den gamla kyrkogår
den som är "otjenlig för begravningar" skall omschak
tas (st prot) . Sannolikt gällde detta den del där den
gamla kyrkan varit uppförd . De nuvarande grindarna i
öster tillkom 1870 och målades 1871 i vit pärlfärg.
1880 påtalas att utvidgning av kyrkogården bör ske.
Vidare beslutas att träd plantering ska ske omkring den
nyanlagda delen samt insidan av murarna täckas av
grässlänter. Invigningen av den mot norr utvidgade
kyrkogården ägde rum den 14 augusti 1881.

Kyrkogården
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Fig 22 a. Kyrkan frå n nord väst med sockenstugan t v. Foto P Rittsel 1975.
The churchfrom nortlnvest with th e parish hall to th e left .

Å r 1908 fö relåg förslag till utvidgning åt väster , vilken genomfördes 19 10. Ytterligare ut vidningar åt väster har skett 1950 och 1969 efter förslag av länsarkitekt
H L inden . 1969 tillkom den nu varand e ingången i söder
med intilli!!l!ande ekonomihu s.

Gravminnen

På kyrkogården återstår endas t några få äldre gravminnen samt ett gravkor , uppfö rt 1764 (se ovan Gamla
kyrkan). F rån senare delen av 1800-talet finn s ett antal
gj utn a järnkors, däribland över kyrkoherden Nil s Ekebom, f 1800 , d 1878, och hans hu stru Helena Chri stina
Sandstedt. Flera grav platser inhägnas fo rtfara nde av
gj utjäm sstaket från samma tid , utfö rda vid Sävsjöströms bruk .

Fig 22 b. Sockenstugan, uppfö rd 1875, frå n söder. Foto P
Ri ttsel 1975.
The pa rish hall, erected in 1875 , f rom south .
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Fig 23. Plan och tvärsektion mot öster, I :300. Uppm J Söder
berg 1974.
Plan and cross-section looking east.
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Kyrkobyggnaden
Kyrkobyggnaden är orienterad i öster-väster med tor
net i väster. Kyrkorummet utgörs av en stor rektan
gulär sal utan utvändig kormarkering och med utbyggd,
halvrund sakristia i öster (fig 23). Byggnaden är upp
förd av sten samt utvändigt spritputsad och avfärgad i
gulgrått med vita, släta lister i hörn och runt öppningar
(fig 24). Sockeln är putsad och avfärgad i grått. Tak
täckningen utgörs av kopparplåt.
Långhusets och sakristians fönster är stora och rund
!Jågiga och har karmar av brunmålat trä samt bågar och
spröjs verk av likaså brunmålat järn. Två små halvrun
da fönster finns i västra gavelpartiet, ett liknande över

västportalen samt dessutom ett rundfönster i tornets
västmur.
Byggnaden är försedd med tre ingångar, en mitt på
vardera långmuren samt en huvudportal i väster, belä
gen i tornets bottenvåning, som tjänstgör som vapen
hus. Samtliga portaler är försedda med klassicerande
omfattningar. På sidoportalernas överstycken ses ett
emblem med kors och palmkvist (tig I), på huvudporta
lens överstycke en Jehovasol. Samtliga dörrar är
brunmålade med svartmålade beslag.
Såväl dörrar som fönster härrör från restaureringen
1895-96.

Byggnadshi sto ri a

Tornet har e n kraftigt profile rad ta kli st med ta ndsnitt. vilke n följ er rundninge n på tornure ts urta vlor.
Den låga , pyramidformade huve n kröns av en lante rnin
i trä med kl assicerande detalje r. La nte rnine n ä r målad i
gult oc h vitt med bruna ljudluc kor och krön s av ett
fö rgyllt ko rs (fig 1).
Om tornuret uppger sockenstämmo proto kollet i nove mbe r 1842 att församlingen då träffade övere nsko mmelse med Pete r Hå ka nsson i Eke "att Ha n ska ll
förfä rdi ga och med tillhjelp af nödiga dagsve rken , dem
församlige n till slä pper , uppsätta e tt To rnur med slagve rk , som visar på alla fyra sidorna af to rnet och uppdrages hva r 8 de dag, för e n betingad summa 200 Rdr
Rgld , hvilken till Hono m utbetalas , så sna rt urve rket
bli fv it be hö rigen uppsatt. " Urve rke t skull e va ra fä rdigt
den I oktobe r 1843 och betalas med hjälp av in samlade
medel bla nd församlinge ns ungdom.
I tornets väs tfasad ovanför po rtale n är infälld e n
in skri fts tavla med te xten: " Byggd unde r Carl XIV Johans Regering Å r 1842. "
Kyrkans interiör (fig 32-33) fi c k nu varande utseende
oc h fä rgsättning vid en resta urering 1967.
Innerväggarna ä r putsade och avfärgade i vitt. Fön steröppningarna är försedda med dubbla fön ster , de inre
med grå målade karmar och båga r. Sa mtliga fön ste r har
rutor av klart glas .
Lå nghu sets innerta k utgörs av ett vitmålat trä tunnvalv. Den breda, profil erade ta kli ste n ä r målad i lju st
blått , grått och rosa . Samma färge r åte rko mme r äve n
på pil as trar oc h rundbåge runt altarni schen . Blå tone r,
stämda efter barockalta ruppsatse ns färge r , do minerar
äve n inredningen i övrigt.
Golven är lagda av bräder och fern issade. Ko rområdet markeras ge no m ett trappsteg.
Altarano rdninge n fl ankeras av två re ktangulära
dörrö ppningar , som lede r in till de n ba ko mligga nde
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Fig 24. Exte riö r från väs te r. Fo to 1971 .

Exterior fro m 1vest.

sakri sti an. Öve r de grå målade dörra rna höga överstyc ke n i a ntiki sera nd e stil (fig 32) .
Lä kta re n med o rgel ä r placerad i väs te r. Utrymmet
unde r lä kta ren togs 1967 i ansprå k fö r brudka mma re,
toal ett och förv aringsrum (fig 23). Uppgången till lä ktare n är belägen i det no rra rummet.
Sa kri stia n ä r fö rsedd med alta re i väs te r samt mode rn skå pinredning .
Kyrka ns uppvä rmning utgörs sedan 1967 av va rmV?.ttenupp värmning geno m oljeeldning.

Byggnadshistoria
På soc ke nstämma år 1822 påtalades att " kyrka n befinnes nog trå ng i a nseende till en ökad folknumm er. "
Församlinge n var dock ov illig att i " nä rvar. tryc ka nde
tid er" företa nybyggnad oc h föreslog iställ et att ytte rliga re en lä ktare skulle uppföras i kyrkan (jfr o van
Ga ml a kyrkan). Folkmä ngden uppgic k detta å r till
I 172 personer , e n ökning med 360 persone r sedan
1750 . År 1827 på pe kas åte r att kyrka n är för trång för

församlinge n och socke nstä mma n bes löt därför att förbereda en nybyggnad ge nom att ålägga socke nbo rna att
inom 2 å r leverera en kubikfa mn tjä nlig murste n per
varj e oförm edl at he mman . De n 5 a ugusti 183 1 höll s
sammanträde i Le nho vda kyrka mell an församlinge n
och stifte ts bisko p Esaias Tegner. Hu vudä re nde t gällde platsen och tidpunkten för bygga nd et av e n ny kyrka . Beträffa nde tiden ansåg bisko pen att a nstå nd kund e
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Lenhovda nya kyrka
Fig 25 a-<:. Ritning
till ny kyrkobyggnad i
Lenhovda av C G
Blom Carlsson 1833 .
RA. Foto RA .

Dra1ving fora ne.v
church at Lenhovda
by C G Blom Carlsson, 1833.
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lämnas " till dess Kyrkokassans behållning uppgått till
5 000 rdr Bco , hvilken summa erfarenheten lärt vara
tillräcklig för att bestrida de kontanta utgifterna vid en
sådan byggnad. " Kyrkokassan borde , om den rätt förvaltades , ha uppgått till denna summa senast inom 10
år. "I anledning häraf beslöts , att efter denna tids
förlopp kyrkobyggnaden ovillkorligen skulle företagas
och inom fem år derefter vara fulländad. Under de
omtalta 10 åren borde emellertid efter anskaffad ritning
samt uppgjordt kostnadsförslag och fördelning hemmanen emellan alla behövliga materialier så väl af sten

som träd framskaffas . Med detta beslut förklarade församlingen, efter föregången öfverläggn ing, sig nöjd. "
Beträffande platsen för den nya kyrkan ansåg biskopen , att endast två platser kunde komma ifråga. Den
ena var belägen öster om gamla kyrkan på prästgårdens
jord , den andra i Änghult på en höjd till höger om stora
landsvägen. Den sistnämnda platsen låg ungefär mitt i
socknen , "men hade det emot sig att den var belägen i
en föga od lad trakt , och des sutom stenbunden så att
svårighet torde uppstå att der utan mycket arbete få en
tjenlig begrafningsplats. " Den gamla kyrkplatsen låg

Byggnadshistoria
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däremot i utkanten av socknen. Det som främst talade
mot en förläggning av den nya kyrkan till samma område var dock , ansåg biskopen , att den var "alltför närbelägen till Lenhofda Gestgifvaregård (tig 5) der öppen
krog hölls och flere oordentligheter, i synnerhet på
söndagseftermiddagarna lära äga rum. Ordf. fäste församlingens uppmärksamhet på faran och olämpligheten af ett sådant granskap hvilket äfven medgafs." Då
församlingen inte kunde ena sig om någondera platsen
beslöt man att hos Konungens Befallningshavande försöka få gästgiveriet flyttat från Lenhovda till Nöbbeled
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Yästregård.
Gästgivaren ingav emellertid snabbt en protest till
landshövdingen och fick också tillstånd att fortsätta sin
rörelse i Lenhovda . Efter ytterligare överläggningar
inom församlingen enades man slutligen om att den nya
kyrkan trots allt skulle byggas i Harjahagen öster om
den gamla kyrkplatsen.
Den genom Överintendentsämbetet i Stockholm utförda ritningen i tig 25 är signerad av C G Blom Carlsson3 8 1833 . Ritningen visar en stor, treskeppig byggnad , beräknad att rymma 1040 personer. Kyrkorummet

30

Lenhovda nya kyrka

J.

, I

Fig 26. Reviderat förslag av C G Blom
Carlsson 1836. RA.
Foto RA .
Revised proposal by
C G Blom Carlsson,
1836.
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är utformat som en treskeppig basilika med lägre sidoskepp , till vilken fogats ett halvrunt korutsprå ng och
ett torn , något smalare än mittskeppet. Byggnaden är
försedd med inte mindre än sju ingångar. Av huvudingångarna , som markeras genom klassicerande omfattningar , är en belägen i tornet och en mitt på vardera
långsidan. Dessutom finns separata ingångar till de
båda sidoläktarna förlagda i svagt framspringande

trapphus i långhusets västra del. Dessa trapphus motsvaras i östpartiet av sakristia och förvaringsrum , båda
med separata ingångar. För att balansera långhusets
breda västfasad har tornet försetts med utskjutande
lister som horisontal våningsmarkering och en mycket
kraftig takgesims. Tornhuven är låg och lanterninen
hög och smäcker med kraftig takgesims av samma typ
som tornets.

Byggnadshistoria
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Fig 27 a. Slutligt förslag av C G Blom
Carlsson 1838. RA.
Foto RA.

Final proposal by C
G Blom Carlsson ,
1838.
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Församlingen fann emellertid denna magnifika
byggnad alltför stor och kostsam och efter flera överläggningar om den från Överintendentsämbetet via
landshövdingen överlämnade ritningen antog man på
sockenstämma den 24 november 1833 följande enhälliga beslut: " I största ödmjukhet ville församlingen begära befrielse från nedsända förslagsritning och i denna
händelse ödmjukt anhålla om en annan sådan , eller
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hälst begära den närvarande i närmaste öfverensstämmelse med hosgående tekning förändrad. Härtill ansåg
sig församlingen hafva billiga skäl; Kyrkokassans och
Åboernes enskilte tillgångar påkallade en så enkel och
litet kostsam Kyrkobyggnad, som möjligt: De föreslagne Sidoläktarne, pelarne och de fyra hörnrummen
innantill och afsettningarne utan till på Ytterväggarne
ville Församlingen gerna undvika äfven som det för-
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Fig 27 b. Detalj av fig
27 a . Foto RA .
Detail offigure 27 a .

modades att den föreslagna bredden äfven kunde
mindskas , då fo lk Numren icke är mer än omkring 1296
personer.''
I det av Blom Carlsson reviderade förslaget i fig 26 ,
som är daterat den 4 oktober 1836, har sidoskeppen ,
sidoläktarna och de fyra hörnrummen försvunnit och
sakristian placerats mitt på den norra väggen. Bänkarna uppges rymma 954 personer, den breda västläktaren
224. Ytterligare två gånger reviderades ritningarna till
kyrkan. I augusti 1837 önskade försam lingen stadfästelse av den då inkomna ritningen, daterad den I juli ,
och förklarade sig även nöjd med kostnadsförslaget.
Kyrkobyggnaden har i detta förslag gjorts längre och
smalare och vardera långmuren försetts med sex fönsteröppningar. Sakristian har flyttats från den norra sidan , som få tt en separat ingång motsvarande den södra , och anslutits till korpartiet i öster. Koret har helt
dragits in i det rektangulära rummet. Altarväggen har
utformats som en indragen , raksluten nisch med ingång
till sakristian i norr. I söder finns en motsvarande
blinddörr. Kyrkan rymmer i detta förs lag 864 personer
samt 48 st i korbänkarna. I det sista förslaget, daterat
den 2 februari 1838, har Blom Carlsson gjort ännu
några smärre ändri ni;ar (fig 27). Kyrkorummet har återigen gjorts bredare och fönstrens antal minskats till
fyra i vardera Iångmuren. Sakristian har samtidigt
gjorts bredare och ingångarna förlagts till muren utanför altarri ngen . Bänkutrymmet är beräknat för 870 personer utom läktarplatserna.

I maj 1838 anmäldes att ritningen stadfästs av K
Majt. Entreprenadauktion på kyrkans murnings- och
sn ickeriarbeten hölls den 15 oktober. Till murningsarbetet antogs häradsmuraren Jonas Malmberg från
Gårdsby Tofta , till sn ickeriarbetena Sven Nilsson i
Hermanstorp i Nöbbeled socken. I snickeriarbetena
ingick även predikstol oc h altarprydnad. Av tvärsektionen i fig 27 b framgår hur arkitekten tänkt sig dessa
detaljer.
Kyrkobyggnaden uppfördes i nära ansl utning till förslaget i fig 27. Beträffande kyrkorummets proportioner
gick man dock tillbaka till det närmast föregående förslaget med längre och smalare långhu s oc h vardera
långmuren försågs också med sex fönster. Sakristian
fick dessutom halvrund form i stället för den föreslagna
rektangulära (fig 23). Några förenklingar i fråga om den
kraftigt profilerade taklisten oc h portalomfattningarna,
vi lket ofta skedde av besparingsskäl i många församlingar, gjordes ej.
Adventssöndagen 1843 kunde kyrkan tagas i bruk.
Invigningen ägde dock rum först sommaren 1846 oc h
de sista målnings- oc h förgyllningsarbetena utfördes
1847. Som målare omtalas fabr ikören Johan Bull, Växjö och målaren Rydberg.
De båda interiörbilderna i fig 28 och 29 , tagna av
kantorn och folkskolläraren Amos Svensson 1894, ger
oss en god uppfattning om hur det sparsamt utsmyckade nyklassicistiska kyrkorummet såg ut. Altaret
pryddes av det sedvanliga stora, förgyllda korset med
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Fig 28-29. Interi ör
mot öster oc h väster
före 1895 års restaurering. Foto Amos
Svensson 1894.
Tillhör Hembygdsföreningen.
lnterior looking east
and 111est bef ore the
restoration in 1895.

törnekrans , som också återfinn s på arkitektens interiörförslag (tig 27 b). Även predikstolen hade utfo rmats
efter denna ski ss . Ritningen till orgelfasaden i nyklassicisti sk stil hade likaså uppgjorts av kyrkans arkitekt
(tig 40). Färgskalan i kyrkorummet var äve n sparsam
och hållen i vitt , grått och guld .

Senare förändringar
På interiörbilden mot koret ses en målad dekorati on i
nischen bakom altaret oc h på väggytorna över sakri stiedörrarna (tig 28). 1844 hade ägaren till Sävsjöström
greve Gu staf Hamilton 39 skänkt 100 riksdaler till inköp
av en altartavla och utlovat ytterligare en penning-
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Fig 30. Interiör mot
ös ter efter 1895 års
restaurering. Foto
A T A.
lnterior looking east
after the resroration
in 1895.

summa fö lj ande å r (st pro t). För de tta a rbete var en
må lare i Kalma r "v id na mn L indblo m" på tä nkt. Någo n a lta rtav la tyc ks dock ej ha a nskaffats. I maj 1858
a nger däre mo t stä mmo proto ko ll et att " Af He rr Decorati onsmå lare n Carl Oscar C hri stie rnin fra mvi sades
ritning elle r utkas t till e n C ho r-prydn ad i Kyrka n , hvilke n va nn Sochne mä nne ns bifall och anmodades bemä lde Hr C hri stie rnin , att så fo rt sig göra låte r nämnde
a rbete utfö ra mo t e n betingad be ta lning af 72 Rdr Rmt
fö r eget arbe te oc h till slä ppande af få rgo r , me n de rj emte I Rdr o m dage n , så lä nge ett dagsve rk be höfves att
a rbeta d en be höfliga ka lke n , so m af Församlinge n till slä ppes." I juli va r kord e koratio ne n slutfö rd oc h må lare n C hri sti ernin , 40 v ilke n hä rsta mmad e frå n L e nh ovd a , begärd e utö ve r d en ko ntanta be talninge n av församlinge n "ett frivilli gt yste , hvilket bev ilj ad es att turvis i Rota rn e få uppbäras" (s t prot).
Carl Oska r Chri stie rnins utsmyc kning ö ve rm å lades
e me ll e rtid red an vid resta ure rin ge n 1895. Av fo tot
fra mgå r doc k att ha n med hjä lp av tro mpe l' oei lmå le ri
fö rva ndlat d en pla na vägge n ba kom d et stora a lta rk orset till e n ha lvrund nisch med ä ngla r bl a nd mo lnfo rmatio ne r i "valvet " oc h e n strå la nde sol ba ko m ko rset.
Ö ve r de n no rra sakri sti edörre n skymta r e n fra mstä llning av Mose med lage ns tav lor, över de n södra bör
den mo tsvarande fra mstä llninge n ha utgj orts av
E va nge li et.
Å r 1884 tillko m d en första upp värmningsanordnin gen i kyrk an. En kamin pl acerades då i sj ä lva kyrk orumme t (fig 29) oc h en i sakristia n .

I börja n av 1890-ta let a nsågs kyrka n vara i be hov av
re pa ration och mode rni sering. Vid dessa arbete n , som
ägde rum 1895- 96 , för vandlades kyrka ns nyklassic isti ska interör helt (fig 30-31 ). Förslag till restaure ringen
inko m den 5 a pril 1895 och var uppgjort a v byggmästaren C Pete rsson i Eksjö, som å ret dessförinn a n utfört
ritningar till nya fön ste r med båga r a v järn. Några
veckor senare a ntecknas i proto kollet att '' Församlingsmedle mmarn a , som vo ro nä rva rande, uttalade i
anl edning häraf sin ö nskan , att arbete na å kyrka n utsträc kt es de rh än , a tt ho n ge no m resta ure ringe n ko mme
att fra mträda i ett ko mpl ett förn yat ski ck ." So m kontrollant av arbe te na o mta las a rkite kt J Löfe ma rk frå n
Ka lma r.
Det släta tunn valvet försågs med boasering oc h indelades ge no m li ste r i kase tte r. Träboasering uppsattes
äve n runt inne rvägga rn a till fön ste rhöjd och murarna
må lades i kvaderimitatio n. De n ursprungliga , slutna
bä nkinredningen slo pades och e rsattes av öppna,
brunmå lad e bänka r. Ko rvägge ns de ko ratio n öve rmå lades, båge n försågs med ett må lat bibe lsprå k oc h a lta rko rset e rsattes av de n ga ml a kyrka ns alta ruppsats,
som renoverades och nymå lades. Färgsättningen förä nd rades ä ve n bl a på inne rdörrarna , so m må lad es i
e kfå rg. Bla nd övriga arbeten ka n nä mnas stentrappa
vid hu vudingå nge n och inne rdörra r samt nya ytterdörrar med orne rade gångjärn .
1931 insta ll erad es uppvärmning a v kyrka n ge nom
lågtryc ksånga . 1935 gav församlinge n i uppdrag åt a rkite kt Paul Bobe rg, Vä xjö , a tt utarbeta förslag till restau-
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Fig 3 1. Interiör mot
väs ter efter 1895 års
res taurering. Foto
ATA .

lnterior looking west
after the resroration
in 1895.

rering av kyrkan. Kostnaden beräknades till ca 30 000
kr , varav ca 5 000 kr för elektrifi ering . Vid restaureringen, som genomfördes 193 7, borttogs bl a boaseringen i tak och på väggar, kvadermålningen avlägsnades oc h de öppna bänkarna från 1895 ersattes av sluten
bänkinredning. I samband med restaureringen konserve rades även den gamla altaruppsatsen , vars ursprungliga färgställning rekonstruerades , samt övriga äldre
inve ntarier (se nedan).
1966--67 genomfördes en ny renovering av interiören
(fig 32-33) samt ombyggnad av kyrkans värmesystem
efter förslag av arkitekt Hans Linden, Växjö . Vid den-

na restaurering tillkom de nya utrymmena under västläktaren, läktartrappan fl yttades från vapenhu set till
det norra fö rrådsrummet , bänkarna ombyggdes och
placerades i två kvarter , varigenom tvärgången slopades, och ljuskronorna flyttades från mittgången in över
bänkkvarteren. Inredningen ommålades även i den nuvarande färgskalan, där blå nyanser dominerar. Vidare
tillkom sakri stians skå pinredning och det gamla värmesystemet utbyttes mot varm vattenuppvärmning genom
olj eeldning . I samband med restaureringen anskaffades
de stora ljuskronorna av glas samt nya textilier.
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Fig 32- 33. Interiö r mot öster oc h väster eft er 1967 års restaurering. Foto 197 1.
!nterior lookin g eas t and west a.fter th e restora tion in 1967.
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Fig 34 . Altaranordningen. Altaruppsatse n. ursprungligen i gamla kyrkan. är
ut fö rd 1748 av Peter Sege rvall i Växjö.
Foto 197 1.
Th e altar. The reredos, originally in
the old church , was m ade in 1748 by
Peter Segerva l/ of Växj ö .
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Altaranordning

Altaret , placerat mitt på den östra kort väggen, är ett
enkelt träaltare , målat i brungrått med vitmålad altarski va.
Den halvrund a, öppna altarringe n har svarvade balusterdockor målade i grått och guld . Ö ve rliggaren av
trä är gråmålad. Knäfa llet är klätt med ett hand vävt tyg
av yll e och lin , melerat i rödgul a toner , anskaffat i
samband med restaureringen 1967. Efter 1895 års restaurering var altarringen vitmå lad och överliggare och
knäfall klädda med röd plysc h.
Altaret fl ankeras av två kraftiga väggpilas trar , som
bär upp en rundbåge. Pil astra r oc h båge är målade i

blågrått med detaljer i rosa oc h guld . Entablementet
bildas av den kraftigt profi lerade takli sten, målad i lju st
blågrått , grått oc h rosa. Båge n bär fö ljande inskrift
målad i guld : "S i Jag Ä r När Eder All a Dagar Intill
Yerld ens Ände Math : 28:20." In skriften tillko m vid
restaureringen 1896, då äve n den 1858 utfö rda dekorationen av korväggen bakom altaret övermålades Ufr
ovan).
Altarprydnaden utgörs sedan 1895 av den gaml a
kyrkans rikt snidade och bemålade altaruppsats (fig
34-37). I corpus rektangulära mittparti ses en kalvariegrupp i fris kulptur omgiven av en rikt ornamenterad
bågställning. På den korsfästes högra sida står den
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sörjande Maria , på den vänstra Johannes. Mittpartiet
flankeras av två spiralvridna kolonnetter med bladrankor. Sidostyckena pryds av yvig akantusornamentik i
genombrutet arbete samt två kvinnogestalter i friskulptur (tig 35). Den södra gestalten, som håller ett kors,
har ursprungligen även burit ankare och hjärta, dvs
trons, hoppets och kärlekens symboler (inv 1829). Den
norra , som håller en uppslage n bok , har ursprungligen
även burit en palmkvist. Predellans mittparti pryds av
en relief med en framställning av nattvardens instiftande (tig 36). Kristus håller kalken i sin vänstra hand,
med den högra trycker han Johannes till sitt bröst. På
det dukade bordet finns bröd , tallrikar, en kniv samt
mitt på bordet ett stort fat med påsklammets huvud.
Den ene av lärjungarna håller en vinkanna, på golvet
står ytterligare två kannor i en stor behållare. Reliefen
flankeras av fält med växtornamentik. På kolonnetternas förkroppade baser har placerats änglahuvuden med
korslagda vingar. I det höga överstyckets mittparti
skildrar en motsvarande relief Kristi gravläggning (tig
37). Vid sarkofagens fotända ses Nikodemus, som upplät sin gravplats åt Kristus. En av kvinnorna böjer sig
ner för att hämta ett kärl med olja att smörja Kristi
kropp med. Längst ned till vänster i bildfältet ses Kristi
törnekrans, ättiksvampen och de tre spikarna. De små
änglar, som står på sidorna om mittreliefen , har ursprungligen, utöver de palmkvistar som de håller, även
burit Kristi pinoredskap: den södra ett spjut och isopstängeln , den norra ett kors. Uppsatsens krönfigurer
utgörs av den återuppståndne Kristus stående på jordklotet med segerfanan i den högra handen samt två små
basunblåsande änglar med palmkvistar. Den norra av
dessa har ursprungligen burit ett språkband med ordet
"Seger," den södra ett motsvarande med ordet
"Frid." Enligt inventarieförteckningen 1829 fanns
också ovanför korsfästelsescenen inskriften "För oss
alla". Altaruppsatsen var också försedd med inskriften
"Anno 1748. P. Segervall" (not 19). Färgerna utgörs
av blått, rött , grönt , svart , silver och guld. Listverket
är gråmarmorerat. I överstyckets relief framträder figurerna i grått mot blå bakgrund.
Då altaruppsatsen renoverades 1895 för att placeras i
den nya kyrkan övermålades den i grått samt guld ,
silver, rött och blått. Corpus' korsfästelsescen, som
ursprungligen stod fritt mot korets fönster, fick samtidigt en målad fond med en framställning av staden
Jerusalem, tecknad i svart mot grå botten. Det nuvarande sockelpartiet är likaså en tillsats från denna renovering av byggmästaren C Petersson i Eksjö. Då
altaruppsatsen 1937 konserverades av konservator
Sven Wahlgren konstaterades att den ursprungliga färgen avlutats i samband med övermålni ngen. Rester av

Fig 35. Detalj av den rikt snidade och bemålade altaruppsatsen i fig 34. Foto 1971.

Detailfrom the richly carved and painted reredos infigure 34.

ursprunglig bemålning i tempera fanns dock kvar här
och var i fördjupningar. Dessa färgfragment konserverades och retusch och rekonstruktion av uppsatsens
färger utfördes med ledning av dessa.
Räkenskaperna 1748 uppger att " Til Kyrkjans prydnad , blef af Stifts-Bildhuggaren Herr Peter Segerwald
uti Wexiö , på en extra Sochnstämma d: .. 1748, en
altaretafla betingad , och af honom förfä.rdigad , samt
upsatt ; för hwilken han bekommit den accorderade
Summan 250 Dr Smt, och den sedermera bewilljade
tilökningen för hitförslen och kosthållet under upsättiandet 20 Dr Smt tilsammans 270 Dr Smt."
Den nya kyrkans altarprydnad utgjordes ursprungligen enligt tidens tradition av "ett större förgy llt kors
med likaledes förgylld törnekrans" (vis prot 1868). Det
citerade protokollet nämner även att koret pryddes av
frescomålning (jfr ovan samt tig 28).
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Fig 36. Nattvarden ,
relief på predellan till
altaruppsatsen i fig
34. Foto 1971.

Th e Last Supper, relief on The predella of
the reredos in jigure
34.

Fig 37. Kristi gravläggning, relief på
altaruppsatsens överstycke. Jfr fig 34. Foto 1971.

Th e Deposition, relief
on the rop ofrh e reredos in jigure 34.

39

40

Lenhovda nya kyrka
Fig 38. Romanskt triumfkrucifi x, inhemskt arbete från omkring 1200. Den
ursprungliga kronan se nare ersatt med
törnekrans . Korset delvis ko mpl etterat.
Foto 1971.

R omanesque road , S wedish work dating from around 1200. Th e original
crown has been rep/a ced by a crown af
thorns. The cross partly repaired.

Medeltida triumfkrucifix

Ett med eltida triumfkruc ifi x a v ro ma nsk typ frå n d en
ga ml a kyrkan har placerats på de n söd ra lå ngvägge n
(fig 38-39) . Kri stu sfigure n, höjd 116 c m , ä r skure n i
lövträ . Kroppen är pl acerad he lt fro nta lt med raka arma r och ben . Hu vudet ä r lätt fra må tluta t. Det knä lå nga
lä ndklädet fa ll er i pa ra lle lla veck . En urs prunglig
kunga kron a ha r sena re e rsatts med de n nuvarande törne kransen . Kri stu sfigu re n ha r reste r av kredering samt
be må lning i rött , lju soc kra , svart och brunt.
Ö v re de le n av ko rssta mme n ä r re ko nstrue rad med
hjä lp av de n ursprungliga ko rsarme n, som a vslutas
med rund a ä ndplatto r med hö rnbl ad. Ko rsstammens
nedre de l avs lutas med en ta pp för fäs te i e n trabesbjälke. Ovanför ta ppe n syns spå r efte r e n må lad rund el.
De evangelistsy mbo ler , som bör ha funnits i ko rsets

rundlar, tycks ha va rit må lade. Ba ko m Kri sti hu vud
finn s reste r a v en i rött må lad glo ria. Rött föreko mmer
äve n på ko rsets ka nte r. Kru c ifixet , som är ett inhemskt
a rbete, kan d ateras till omkring 1200.
T riumfkruc ifixe t konserve rades 1939 av konserv ator
Sve n Wa hlgren . Kruc ifi xe t var vid detta tillfäll e kraftigt öve rmålat , ko rset i ca put mo rtuum med gula kanter
samt rosor på ändplattorn a i caput mortuum , svart och
v itt . F igurens ka rnation var må lad i grås kär ton med
tecknade bl oddroppa r, skägget var må lat i sva rt , ländklädet i ox iderat sil ve r med ka nt i guld . Under denna
må lning fa nns ytte rligare två lage r färg . De n understa,
ursprungliga färg en vi sade sig va ra mycke t fragmentari sk. På ko rset fra mtogs färgl ager 2 i o livgrönt med röd
ka nt , vilke t ä ve n motsvarade de n ursprungliga be må lninge n. Kristu sfigurens ursprungliga be må lning var ut-

Inredning och inventarier

förd i tempera med skär karnation, rödaktigt skägg och
ländkläde i ljusockra och blått. Lager 2, som var utfört
i kraftig oljetempera visade gråskär karnation, svart
skägg och ländkläde i ljusockra och rött. På Kristusfiguren framtogs lager 1 endast på ansiktet , i övrigt lager
2 (ATA, dnr 1539/39). Den yngsta målningen , som
alltså borttogs helt, bör ha utförts 1691 , då mäster Lars
Olofsson från Vetlanda (jfr ovan) stofferade krucifixet
"med Guld och andra tiähnlige fårgor i ållia" (räk).
Om krucifixets placering i den gamla kyrkan uppges år
1660 att Sven snickare då uppsatt Kristi krucifix "på
pelaren och samma pelare beprytt med knappar och
annat arbete på sin egen kost . . . 10 Dr smt" (räk: jfr
ovan). 1829 uppges krucifixet hänga över sakristiedörren.
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bokrulle med texten Joh. Il I v. 16, kors och ankare ,
brinnande hjärta genomborrat av två korsade pilar , två
korslagda nycklar, kalk. Predikstolens nuvarande målning från 1967 är utförd i grått och blått med förgyllda
detaljer. 1895 målades den i brunt med försilvrade och
förgyllda ornament. Den ursprungliga färgsättningen
bör ha utgjorts av pärlvitt och guld (fig 28).
Den försilvrade predikstolsduva, som hänger under
ljudtaket , har tillhört den gamla kyrkans predikstol och
är utförd 1745 av " Bildhuggaren Mäster Segerwald i
Wexiö " (räk ; jfr ovan).
En talarstol , utförd 1976 av Göte Carlsson, är placerad i koret. Tillverkad av material från den 1967 slopade bänkinredningen under västläktaren. På talarstolen
står ett broderat bokbräde från 1846 (se nedan).

Predikstol

Predikstolen med tillhörande ljudtak och trappa är utförd 1845 av snickaren Sven Nilsson (jfr ovan) och
placerad på den norra långväggen öster om nordportalen. Den överensstämmer till sin typ med den av arkitekten Blom Carlsson skisserade predikstolen i fig 27 . I
korgens fem fyllningsfålt ses följande , snidade emblem:

Fig 39. Detalj av Kristusbilden i fig 38.
Foto 1971.

Detail from the representation ofChrist
in figure 38.

Bänkinredning

Bänkinredningen , fördelad på två kvarter om vardera
16 bänkar, är sluten mot mittgången och öppen mot
sidogångarna (fig 32-33). Bänkarna är invändigt målade
i ljust grått , skärmar och dörrar i grått, blått och guld.
Två gråmålade bänkar är placerade i koret.
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Den ursprungliga bänkinredningen, som var sluten
och fördelad på fyra kvarter (fig 28-29), ersattes 1895
av öppna bänkar, målade i brunt (fig 30-31). Vid restaureringen 1937 utbyttes dessa i si n tur mot de nu varande, mot mittgången slutna bänkarna. Färgsättningen härrör dock från restaureringen 1967. Vid detta
tillfälle slopades även tvärgången oc h bänkutrymmet i
väster minskades genom de inbyggda rummen under
läktare n.

Orgelläktare

Fig 40 . Ritning till orgelfasad av C G Blom Carlsson 1848.
RA . Foto RA.

Dra wing for th e organ front by C G Blom Carlsson , 1848.
Fig 4 1. Dopfunt av röd , delvis polerad öländsk kalksten.
Inköpt i Kalmar 1658. Foto 1971.

Orgelläktaren i väster uppbärs av 14 träkolonner, målade i blått med förgyllda detaljer på kapitälen. Den
slutna barriären har framspringande mittparti oc h släta
fyllningar. Målad i olika gråa nyanser med förgyllda
lister. Mittpartiets snidade, förgyllda ornament utgörs
av en lyra med ekkv ist och palmkvist. Läktaren, som
är ursprunglig, målades 1895 i gu lbrunt. Nuvarande
färgsättn ing från 1967.

Font ofred, partly polished Öland lim eston e, purchased at
Kalmar in 1658.

Orgel
Fig 42. Detalj av dopfuntens cuppa med överste Håkan Nilsson Skyttes och hans hustru Elisabeth Oliveblads initialer och
vapen. Dessa skänkte 1658 dopfunten till kyrkan. Foto 1971.

Detai/ of the bowl of th e font with the initia ls and coatsof-arms of the donors , Colonel Håkan N ilsson Skyue and his
wife , Elisabeth Oliveblad. The font was donated in 1658.

Det nu varande orge lverket är byggt 1964 av Nils
Hammarberg och ersätter en orgel byggd 1926 av Olof
Hammarberg i Göteborg. Det har 20 stämmor, helmekaniska slejflådor och 3 normalkoppel samt svällare för
bröstverket. 41 Den äldre orgelfasaden bibehölls helt
oförändrad.
Orgelfasaden (fig 33) utfördes 1849 efter ritning av
arkitekten C G Blom Carlsson 1848 (fig 40). De snidade sidostyckena samt mittfältets bladornament och
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överstyckets krönornament tillkom som extra ut
smyckning. Fasaden målades 1967 i grått med detaljer i
blått och guld. De snidade ornamenten är förgyllda.
Det ursprungliga orgelverket byggdes av Johan
Magnusson i Nässja, 42 med vilken församlingen teck
nade kontrakt den 5 februari 1848. Orgelverket , som
skulle omfatta 16 stämmor, var kostnadsberäknat till
2 666 riksdaler rgld . Dessutom skulle församlingen
släppa till virke samt nödvändiga dagsverken vid upp
sättandet. Arbetet var färdigt hösten 1849 (st prot). Vid
ny besiktning av orgeln, strax före garantitidens utgång
1859 , påtalades att man önskade större styrka i tonen
och fyllighet , vilket föranledde att två av stämmorna
omgjordes. År 1866 påtalas i stämmoprotokollet att
orgelbyggaren Johan Magnusson skall försätta orgel
verket i behörigt skick.

Nummertavlor
Två stycken nummertavlor i nyklassicistisk stil är pla
cerade på östra väggen. Samtidiga med kyrkan. Måla
de i grått och guld. Siffertavlorna svarta.

OJRJNE ~ INiiIEJN

A

IWll'IPAl'lS ÖV2J<;A

.5!JJ>OQ U lcAI
MILDA.

43

En enkel nummertavla från den gamla kyrkan förva
ras i tornet (se ovan).

Dopredskap
Dopfunt av röd, delvis polerad kalksten (fig 41-43),
övertagen från den gamla kyrkan. Den åttasidiga cup
pan bärs upp av ett pelarformat skaft med vulst. Profi
lerad, åttkantig fotplatta. Den rika, huggna ornamenti
ken i utsparad relief är blankpolerad. Cuppans fält
pryds av volutliknande ornament med en nedhängande
tulpanliknande blomma. Stiliserade blommor före
kommer även på skaftet. I cuppans ena fält ses initia
lerna HNS och EOB, vilka avser Håkan Nilson Skytte
och Elisabeth Oliveblad (not 6), vilkas vapen avbildas i
ett ovalt fält nedanför initialerna. Höjd 111 cm, cup
pans diameter 64 cm , fotens 60 cm. Dopfunten skänk
tes 1658 av de nämnda personerna (jfr ovan Gamla
kyrkan).
Funten, som är huggen i öländsk kalksten , är sanno
likt tillverkad i Kalmar. Den I maj 1658 upptar räken
skaperna en utgift på 3 daler 4 öre krmt för "försle

Fig 43. Uppmätning
av dopfunten i tig 41
av E Dahl 1922.

Scale drawing ofthe
font infigure 42 .
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Fig 44. Dopfat av mässing, skänkt 1658
till sammans med dopfunten i fig 41 av
överste Skytte , vilken hemfört fatet
so m krigsby te från Skå ne . Tillhörde
Strövelstorps kyrka, dit det skä nkts 1637
av Edele Grubbe. Försett med Nils
Kra bbes, Be rete Skares , Iver Krabbes
oc h Ede le Grubbes initialer oc h vapen.
Tyskt a rbete från 1500-tale t. Utställt på
världsutställningen i Paris 1867 . Foto
197 1.

Brass baptismal bowl, presented in
1658, together ivith the fo nt infigure 41 ,
by Colonel Skytte , who brought it from
Skån e as a •var trophy. It had belonged
to Strövelstorp Church, to which it was
donated in 1637 by Edele Grubbe. It has
rhe initials and coats-of-arms of N ils
Krabbe, Berete Skare, Iver Krabbe and
Edele Grubbe . German work dating
from the 16th century. Exhibited ar the
Paris Exh ibition in 1867.

löhn för funten hemförd ifrån Calmar''. Kalkstensfuntar av liknande typ finn s även i grannk yrkorna Åseda
och Älghult. 43
Den gamla kyrkans medeltida dopfunt är nu uppställd i vapenhuset (fig 16, se beskrivning ovan).
Till dopfunten hör ett dopfat av driven oc h punsad
mässing med rik ornamentik (fig 44). Runt brättet ses
en bård där motivet utgörs av en springande hj ort som
anfall s av en hund . Mellan varje hj ort ett träd. I fatets
botten återkommer samma bård med hjortar som omger en rund medaljong med en framställning av Marie
bebådelse . Runt medaljongen en dekorativ minuskelinskrift. På kanten mellan fatets botten och brätte finn s
åratalet 1637 samt två ingraverade vapensköldar med
tillhörande initialer: IK (Iver Krabbe) , EG (Edele
Grubbe). På motsatta sidan ses två äldre vape nsköldar
med tillhörande initialer: NK (Nils Krabbe) , BS (Berete Skare). Under fatet står ingraverat: "Anno 1637 den
10 lvlij gaf erlig ock welb0rdige froe Aeddele Grobbe
dette becken til fvnten i Str0strop (=Strövelstorp) kirke ." Diameter 60 cm. Tyskt arbete från 1500-talet.
Fatet har urspru ngligen varit i privat bruk hos fa milj en Krabbe. Edele Grubbe var gift med Iver Krabbe,
ägare till Yegeholm i Strövelstorp sn, Skåne . De båda

övriga med initialer och vapen omnämnda personerna
avser svärföräldrarna, avlidna 1584 respektive 1636 .
Ytterligare ett liknande fat med årtalet 1637 och initialerna l.K.E.G. samt Krabbe oc h Grubbevapnen finn s
so m dopfat i Yälinge kyrka i Skåne.
Dopfatet skänktes till Lenhovda kyrka 1658 av den
ovan nämnde översten Håkan Nilsson Skytte (not 6) ,
som sannolikt hemfört fatet som krigsbyte under kriget
mot Danmark 1643-45 .
En kopia av mässingsfatet , utförd av ciselören Jacob
Ängman , skänktes 1926 till Strövelstorps kyrka av
godsägare W von Geijer.
Dopskål av mäss ing, liten , slät. Diameter 21,5 cm.
Sannolikt identisk med det lill a mässingsbäcken i funten som omtalas till sammans med dopfa tet i inventarieförteckningarna fr o m 1728.

N attvardskärl

Kalk av sil ve r (fig 45) , invändigt och delvis utvändigt
förgylld. Runt cuppans bräm våglinje samt en bred ,
skrodad bå rd beståe nde av stiliserade blad- och blomornament samt på ena sidan en liten flygande putto
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med ka lk . Ko rt skaft , sto r päro nfo rmad nod med dri vna oc h c iselerade rocailleornament och stili serad bladbård i hög re lief. På de n höga, profilerade fote n åte rkommer samma rocai lleornament. På foten d essutom
ett graverat kors med INRI samt gjuten, på nitad Kri stusb ild oc h in skrift i majuskl er: " Anno 1774 I för Le nhofd a kyrcka pastore lsaco Widebeck Co mmini st.
Sam. Mag. Löngre n. " 44 Höjd 24 c m , c uppa ns di a meter
11 ,5 c m , fo tens di ameter 13 cm. På fo tli ste n stä mpl ad
av Håka n Brecke nberg, Växjö 1774 (mäs ta re
176 1- 1780 [8 1]).
De n tillhörande patene n av sil ve r ha r förgyllt mittparti samt en graverad fra mstä llning av de n å teruppstå ndne Kri stu s med ko rsfana ino m en ko rskrönt kartu sc h. Samma stämplar som ka lke n samt å ld ermansra nka. Dia meter 14 cm .
Rä kenska pe rn a uppta r 1774 " Guldarbetare n Han s
Brecke nbe rg i Vexiö för Stora K yrk o ka lke ns oc h patenens förfärdigande sedan Kyrkj an blifvit godtgiordt sit
sil fver och Guld. som liqvidati one n af hans i rä kning
gifna qvitto utwisar ... 30.-" De na tt vards kä rl som
läm nades i utbyte utgj ord es av e n förgylld ka lk och
paten frå n 1653. Om dessa anges i förteckning från

Fig 45 . Kalk oc h paten av de lvis fö rgyllt
silve r. utförd a 1774 av Hå kan Brecke nberg i Växjö . Foto 197 1.

Chalice and paten, partly silver-gift ,
made in 1774 by Håkan Breckenberg of
Växjö.
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detta år (Al) att "den 16 Aug. beställtess oc h inlöstess
till Lenhofda Kyrki a En Ny förgylt Ka lk o m 33 lodh.
Item förährade We lb. Hr Hå ka n Nilsson Skytte till
kyrki a n (jfr ovan Gamla ky rk an) E n N y förgylt pa teen
om 9 lodh. "
Vinka nnor: I. Av de lvi s förgy llt sil ve r (fig 46), ursprungligen profant dryckes kä rl , pra ktfullt utsmyc kad
med gjuten , dri ve n , c isele rad oc h graverad de kor.
Rund , profilerad fo t , cy lindri skt li v, profilerat lock
krönt av e n krigare i a ntiki sera nde rustning med sköld
oc h la ns stående på en d elfin . K rigare ns hu vud sakn as.
Ha ndtaget utgörs av en bevi ngad herrn , va rs kro pp
övergå r i ett drakhu vud ur vilket utgå r ett rikt utformat
orn a ment bestående av två kvinno figurer oc h två frukte r. Tumgreppet utgörs av e tt gjutet o rn a me nt med två
na kn a figurer , e n man och e n kvinna. Höjd uta n kröno rnament 30 c m , fote ns diamete r 13,5 cm. E nligt
stämpla rn a utförd av Cla us Wiese, Llibeck. 4 5 O mkring
1600.
Ka nnan ä r enligt den ovan c iterade gåvoförtec kningen (se Gamla kyrkan) skä nkt av Hå kan Nilsson Skytte
(not 6) på 1650-ta let och sanno likt he mförd av denne
som krigsbyte frå n Tyskland. -2. Av sil ver, invändigt
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och delvis utvändigt förgylld. Rund , profilerad fot, päronformat liv , loc ket krönt av Agnus dei med segerfana. På li vet graverat Kristusmonogram , dekoren i övrigt kopierad efter kalken ovan. På fotlisten in skri ft i
versale r: "Skänkt till Lenhovda kyrka år 1937 av di sponenten Otto Schlemeier Sävsjöströ m. " Höjd uta n
krönomament 32 cm . En ligt stämpla rna tillverkad av
Guldsmedsaktiebolaget , Sthlm , 1937.
Två vinkaraffe r av glas med tillhörande oblataskar
(fig 47). Vinkarafferna har korsprydda proppar samt
må lad dekor i guld på livet. På ena s id an emblem
beståe nde av kors , a nkare , kalk oc h strå lsol. på den
and ra sidan Jahvetriangel inom strå lkran s. Höjd med
propp 49 cm. Oblataskarna, höjd 24 c m , ha r samma
dekor. Inköpta 1891 (spec räk).
Oblatask av silve r (fig 48) . Rund , slät med profilerat
lock. På locket två graverade vape ns kö ld ar samt initi alerna HNS och EOB, vi lka avse r Hå kan Nilsson Skytte oc h Eli sabeth O li veb lad (not 6). Samma vape n och
initialer finns äve n på den ovan beskrivna dopfunte n. 1
in ve ntarieförteckn ingen 1657 uppges att "An no 1657
Juuledagh förährade Welb. Hr Håkan Nilsson Skytte
oc h Welb. fruu Eli sabeth Oli weblad till Säfsiö till Lenhofda Kyrkia invent. Nembl : En oblat ask af gott Sölfwer wäger tiugo lood h." Stämplad A ino m tres idig
sköld med rundade hörn. In rista t 20. Höjd 5 c m , diameter 11 cm . (Jfr ovan Gamla kyrkan.)
Sockenbudstyg i träschatull klätt med svart konstläder oc h fodrat med gråblå sammet. Ka lk av si lver,
in vä ndigt och delvis utvä ndigt förgylld, med tillhörande paten (fi g 49). Kalken har lite n , slät cuppa med
våglinje runt brämet , cylindri skt skaft ornerat med våglinj er, rund tillplattad nod med godronnerad överde l
och våglinj e samt rund , profilerad fot med driven , c isele;ad bladkrans mot skaftet. Höjd 12 cm, cuppa ns diameter 6 c m. På fo tli sten stämplad av Johan Berggren ,
Växjö (mästare 171 5- 1735). På fo te n finns äve n e n
äldre, nu otydbar stämpe l. Patenen har förgylld ovansida med graverat kors inom runde l. På unde rsida n
finns e n oblatgömma, som nu saknar lock. Di a meter
8,5 cm. Stämplar saknas.
Fig 46. Vinkanna av delvis förgy llt sil ver, ursprungligen profa nt dryckeskärl. En ligt stämplarna tillverkad av C laus
Wiese, Li.ibeck. O mkring 1600. Sannolikt he mförd som krigsbyte av överste Skytte. Skänkt av denne till kyrkan på
1650-ta let. Utställd på värld sutställningen i Paris 1867. Foto
197 1.

Flagon , partly silver-gift, originally a profane drinking vesse/.
Made at Li.ibeck around 1600 by Claus Wiese . Probably
wa r trophy taken by Colonel Skytte, who presented it to the
church in the !650's. Exhibited at th e Paris Exhibition in
1867.
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Fig 47. Vinkaraff och oblatask av glas med målad dekor i
gu ld . Inköpta 189 1. Foto 1971.

Glass ./lagon and bread box 11·ith painted gold decora tion.
Purchased in 1891.
Fig 48. Oblatask av si lver. På locket don atore rna Håka n
Nilsson Skyttes oc h Eli sabeth O liveblad s vapen. jfr fig 42 .
Skänkt I657 . Foto I97 I.

Silver bread box. On the lid are the coats-oFarms of the
dono rs. Håkan N ilsson Skytte and Elisabeth Oliveblad; cf
figure 42. Donated in 1657.
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Fig 49. Sockenbudstyg av delvis förgyllt sil ve r frå n 169 1.
Kalke n omgj ord 1733 av Johan Be rggre n i Växjö . Foto 197 1.

Via ticum communion vesse/s of partly silver-gift , 169 1. Th e
chalice 1vas rem odel/ed in 1733 by Johan Berggren of Växjö.

Sockenbudstyget är frå n 1600-talet. Kalke n o mgjordes dock 1733 av den nä mnde Johan Berggren. 169 1
omtalas att " Kalck och Pateen till Sochnebudh ähre
omänd radhe oc h förbättradhe." 1728 påpekas att
sockenbudstyget bör "o mgiöras , förgyllas och fo teral
de r till förskaffas," (vis prot). 173 1 inköps oc kså e n ny
sockenbud sväska av grävlingsskinn (räk). 1733 fi ck
"Gulds meden i Wexiö Mäster Johan Berggren eft er
uthräckning för Sochnebudz Kalke ns omgiörande,
förgylning och tillagt Silfwer 4 1/4 lod Silfr efter nogaste betingande oc h hans de r å gifne Quitte nce som i
Kyrkio-Ki sta n med räckningen är förwarat ... 13 .16.
Dito Bokbind are n för foteral till samma kalc k . .. I. 16
(räk)."
Till socke nbudstyget hör e n rund , slät o blatask ,
stämplad av Nordi sk Silverkonst AB , Hälsingborg ,
1961, höjd 2 cm, dia me te r 4,5 c m, vidare en vinflaska
av glas med propp av sil ve r , höjd 11 c m, samma stämplar som oblatas ke n samt ett krucifix av gjuten mässing
med löstagbar träfot.

Brudkronor

Fig 50. Kyrkans båda brudk rono r. Den större , av förgyllt silver. inköpt 1672. Silverrosorna oc h de infa ttade ste narna ä r
dock tillägg från e n reparation 1780 av silvers meden Jo nas
Yman i Växjö. Den mindre kronan av fö rgy lld mäss ing ä r
skänkt 1760 av Matthias Brock på Sävsjöström. Foto 1971.

Th e t11•0 bridal crowns af the church. Th e larger one. sil vergi ft , •vas purclwsed in 1672 . Th e silver roses and th e ston es
•l'ere added 1vhen the crown 1vas repaired in 1780 by Jonas
Yman af Växjö. Th e smal/er one, of gilded brass , 11•as
presented in 1760 by Matthias Brock of Sä vsjöström.

I. Kro na av renässa nstyp av förgyllt si lver och s il verbleck med senare tillagda prydnader (fig 50). De n breda, nedre kronringen ä r de ko rerad med fas tnitade ,
gjutna o rna ment i genombrutet a rbete. Frå n ringe ns
övre kant utgå r å tta styc ke n höga oc h mella n de m lika
må nga låga stå ndare i ge no mbrutet a rbe te. De höga
stå nd arna ä r fö rsedda med e n ros i s il verbleck med
infattad röd sten omgive n av fyra runda, infa ttade stenar av omväx land e färgat oc h ofärgat glas samt hä ngande löv. På den övre kronringen finns mella n varje
spets en ä nglamas karo n med e n hä nga nde , droppformad kläpp och två löv. Krö net på en av stå ndarna samt
e n sten saknas. Inga stämplar. Höjd 11 c m, nedre
dia meter 11 ,5 cm, övre 16 c m. Förvaras i en kronbytta
av koppar, höjd 15,5 cm.
Brudkronan omtalas första gånge n 1672 , då räkenskaperna uppge r: " Kiöpt En Ny Crona till Ki yrkia n
o m fyretjo Ett loodh a 6 mkr gör ... 6 1. 16. " Året
därpå köptes en kronas k , som 1675 förs ågs med nyc kel
oc h lås. 1696 uppges att "Såso m Kyrkian s brude krona
waret i lå ngh tidh brukat , och nu war lossigh , iämbwä hl
2 spiror sönde r, altså hafvr man låtit bem:te Crona
hoos Guldsmeden i Wexjö reparera och fårdigh giöra ,
sampt Ziraterna wthputza, och gifwet derföre till
Guldsmeden ... 1: 16. Till bem:te Brude Crona ähr
bestält i Wex iö aff kopparslagaren , Een Cronoas k aff
koppar och kostar med låås och gångeiärn in all es ...
3: 16" (räk). 1780 lämnades brudkrona n för lagning oc h
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förbätt ring till gudsmeden Yman i Växjö . Kostnaden
uppges till 23 riksdaler. Förbättringen innebar att Jonas
Yman (mästare 1760-1808) enl igt tidens smak försåg
kronan med silverrosor och infattade stenar.
-2. Mindre krona av förgylld mässing (pinsback) av
sen barocktyp. Nedre kronringen prydd med gjutna
kvinnohuvuden i antikiserande sti l samt rosetter i genombrutet arbete. Från ringen utgår fem ståndare i
genombrutet arbete , prydda med hängande löv . På den
övre kronringen finns mellan varje ståndare en gjuten
änglamaskaron med hängande löv. Stämplar saknas.
Höjd 8 cm , nedre diameter 7 ,5 cm , övre 12 cm. Brudkronan är upptagen i tillägg till inventarieförteckningen
1764 som " I Brud Crona af Pinsbeck , skänkt af H
Amiralitets= Fiscalen H Matthias Brock 46 på Säfsiöström 1760." Kronan lagades och omförgy lld es
1910 , vilket bekostades av häradshövdingen G H af
Petersens 4 7 i Sävsjöström.

Ljusredskap
Ljuskronor av massmg: I. För sex ljus i en krans.
Kort, balusterformad mittstång med ändklot, brutna
ljusarmar med snäckformade droppskålar , två kransar
reflexornament i form av sexblad iga blommor. Höjd 65
cm. Nu monterad för elektriskt ljus . Hänger i sakristian. U rsprungligen i gamla kyrkan. Sannolikt identisk
med den ljuskrona som församlingen 1695 inköpte av
" een Cronogiutare i Vimmerby boendes Lenhardt
Paul Homh ... benembdh , och gifwit contant 80:-"
Samtidigt lät man också göra en järnten med svarvade
och målade träkulor att hänga kronan i (räk). -2. För 16
ljus i två kransar. Profilerad mittstång krönt av en
dubbelörn och nedtill avslutad med en stor pinjekotte
och fyrb ladigt ornament. Bladformade droppskålar.
Prydnadsarmar i tre kransar. Mellan armarna i plåt
klippta reflexornament. Höjd 100 cm. Hänger längst i
väster över norra bänkkvarteret. Ursprungligen i gamla kyrkan. Sannolikt identisk med den lju skrona som
inköptes 1775 för 50 daler silvermynt (räk). -3. För 12
ljus i två kransar. Profilerad mittstång krönt av sol och
avslutad med ett stort ändklot. Blomformade droppskålar, blomformade reflexornament av tre olika typer.
Höjd 105 cm . Hänger längst i väster över det södra
bänkkvarteret. Anskaffad till den nya kyrkan 1844
(räk).
En ljuskrona av trä från gamla kyrkan (fig 17) är nu
upphängd i tomkammaren. Se beskrivning ovan.
I samband med restaureringen 1967 anskaffades fyra
stora ljuskronor av glas (fig 33), tillverkade på Orrefors
glasbruk och formgivna av Sven Palmqvist.

Fig 5 1 a . Kandelaber av gjuten mässing. Ursprungligen altarstake i gamla kyrkan. Anskaffad omkring år 1700. Foto 1971.

Cast brass candelabrum. Originally an altar candlestick in
the old church. Acquired around 1700.

Ljusstakar: I. Kandelaber av gjuten mässing för två
lju s (fig 51 a). Rund, platt fot med uppstående kant ,
profilerat skaft. På ljusarmarna nedhängande bågar
med bladornament. Krönornament i form av tulpanliknande blommor. Höjd 40 cm . Urspru ngli gen i gamla
kyrkan , där den var placerad på altaret. Upptagen år
1705 i tillägg till in ventarieförteckn inge n 1689. -2. Ett
par av gjuten mässing. Sexkantig, profilerad fot med
mellanstycke och sexkantig bricka med ornamentik i
kanten , hög , rikt profilerad ljuspipa (fig 5 1b). Höjd 25
cm. Urspru ngligen i gam la kyrkan . Omnä mnd a första
gången i inventarieförteckningen 1728. -3. Sex stycken
av gjuten mässing. Fyrsidig, profilerad fotplatta med
avskurna hörn , profilerat skaft med urnformad ljuspipa
(fig 5 lc). Höjd 18 ,5 cm. Ursprungligen i gamla kyrkan .
Två av dem inköptes 1772 , fyra stycken 1778 av mäster
Lundvall i Växjö (räk). -4. Ett par sjuarmade kandelabrar av gjuten mässing. Skänkta den 4 november 1895
av häradshövding af Petersens och hans hustru i Sävsjöström (not 47). -5. Ett par av s k britanniametall.
Upptagna i in v 1903. ~- Ett par ljusplåtar av mässing.
Ovalt , drivet fat med pipan fäst direkt på fatet. Hank
vid ena sidan. Troligen från 1700-talets slut. Upptagna
först i inv 19 13. -7. Ett par av slipat glas. Höjd 37 cm.
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Fig 5 1 b. Ljuss take av gj ute n mäss ing. O mnämnd fö rsta gången 1728. Foto P Rittse l 1975.

Fig 5 1 c. Ljusstake av gjuten mäss ing. Inkö pt 1772 e ller 1778
från mäster Lundvall i Växjö. Foto P Rittse l 1975.

Cast brass candlestick. Me11ti1111ed.first in 1728.

Cast brass candlesrick. Purchased in 1772 or 1778/rom Master Lundvall of Växjö.

Graverad in skrift : " Gåva till Lenhovda kyrka Emm y
oc h Å ke Bjä rs." Signerade O rrefo rs, Sven Palmqvi st
1968.
Väggplå tar: 13 st av mäss ing (fig 33). Förfärdigade
av c ise lören A V Borg. Jö nköpin g, skänkta av Lenhovda Sparbank 1938.

olikfärgat bo mull sgarn samt gu ld . Signerat SSK T
(=Södra Sveriges Kyrkliga Texti l) 1956 SBS (=S igrid
Birgitta Synnergren). Gåva av Hökhult s kyrkliga syfö reningar. -5 . Av vitt , mö nstrat linn e . På mitte n kors
inom med aljong. Brod eriet utfö rt i o lika röd a nyanser
samt guld oc h s il ver. Signerat Libraria Ko mp M E
(= Magare ta Engström ) 1963. -6. Violett, mö nstrat linne med a pplikati o ner av vävda gula band oc h smala
gu ldgalo ner. På mitten kors med Kri sti monogram
samt e mble m av kalk , eld slågor , stjä rn a, tre s pikar oc h
törn e krans. Brode ri e rna i rött , s il ve r oc h gu ld . Signerat
SSKT (=Södra Sveriges K yrkliga Textil) 1966 SBS
(=S igrid Birgitta Synnergren). -7. Av naturfä rgat linne. På mitten kors i guldtråd samt ranka med törnrosor. Avsett för sakri sti ans a lta re. Utfö rt 1944 av Södra
Sveriges K yrkliga Textil i Lund av Margit Pete rsson.
Skänkt av Kyrkliga syföreningen.
Mässhakar: I. Av röd sammet ka ntad med smalt
gu ld band (fig 52 a-b). På såväl ryggs id an som framsidan appli cerat gaffe lkors av gra natäpple mön strat guld tyg av 1500-ta lstyp. Foder av lju st linne. Överförd frå n
gaml a kyrk an . Ko nserverad 1953 av Librari a. I in ve nta ri eförtec kningen 165 1 uppges att mäss ha ke n s känkts
till kyrka n ti ll samma ns med "Et Altarekläde. af Silfve rduk oc h rödt Atlask , ee n offe rpung oc h Röklij af

Textilier
Antependier: I. Av svart kläd e med a ppli cerat kors
och å rt a let 1830 i brun sammet. Urs prunglige n i ga ml a
kyrka n. -2 . Av brunsvart samm et. På mitte n kors av
app li cerad sil ve rgalon sa mt i si lver broderad tö rn ekra ns, korsade pa lmk vis tar och å rta le t 1844. Sammete n nu skadad. Skänkt till sammans med e n a lta rduk av
cambrin av " Lagmanskan Elfving på kampen " (in v
1854). -3. Av rosa. mönstrat s id en. På mitte n ap plicerad re kta ngel av gråb lå tt side n med Kri st i monogram.
På s idorna blom- oc h bladknippe n . Broderierna utförda i guld och ol ikfärgat s ilke. S ignerad Libraria 1937
Ko mp 0 B (=Oscar Brandtberg) . Skänkt av Lenhovda
kyrkliga missionssyföreningar. -4. Av grö nt linne. På
mitte n lilj estänge l med tre blommor. Brod e ri et utfö rt i
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rött sammet, een Ny messeserk .. . aff Hennes Kongl :
Maijtz wår a llem ådigste drottning, drotningh C hristina
Anno 1635:. igienom Hegge Carlssons Flijt och drijfua nde i Hökhult hoos Hennes Kongl. Maijt." (Se
ovan Gamla kyrkan.) -2. Av brunsvart sammet kantad
med silvergaloner. På ryggsidan kors av a pplicerad e
silve rgaloner samt törnekrans i sil verbroderi. På fra msidan triange l med Jahve omgi ve n av strålkrans. Uppges i inventarieförteckningen 1854 vara ny. -3. Av vitt,
mönstrat siden. På ryggsidan applicerat gre nko rs av
violett sammet med broderier i guld och o likfärgat silke. På frams idan broderad strålsol med Jahve. Foder
av gult iden. Skänkt 1935 av De unga kyrkliga syföre ning. -4. Av violett , mönstrat siden. Applicerat
ryggkors av gult side n med broderier i guld och o likfärgat s ilke - kalk, alfa och omega, vinrankor samt strödda kors. På framsidan strålsol med Ja hve samt strödda
kors. Gåva 1935 av De ungas kyrkliga syförening. -5.
Av grönt , mönstrat side n. På ryggsidan applicerat
Y-kor av gult band kantat med smala guldba nd . Broderade strödda kors. Ovanför korset d e n helige a ndes
duva. Kristi monogram samt alfa och omega. På framsidan V-formad bandbesättning med broderade guldkors. Signerad SSKT (=Södra Sveriges Kyrkliga Textil) 1956 SBS (=Sigrid Birgitta Synnergren). Jfr antependium nr 4.
Kalkdukar: I. Av ben vitt atlasside n kanta d med
knypplad guldspets. Broderier i silke i violett , grönt
och rosa samt guldtråd . Runt kanten blo mranka , i hörnen rosetter. På mitten kartusch av applicerat brunt
siden kantad och omgiven av guldbroderi samt försedd
med broderad inskrift i vitt silke: "Jesu C hristi Guds
Sons Blod Renar oss af a lla Synder." Märkt S . H. W
1796. Skänkt tillsammans med e n a ltardyna av
" Demoiselle Sara Helena Wiesselgren " 48 (inv) . Mått
60 x 53 cm. Skänkt tillsammans med bokdyna nr I. -2.
Av vi nröd sammet kantad med frans av gult s ilke. 1
mitten 1HS med strå lsol, broderade i gult och guld, i
hörnen palmkvistar och blomkvistar me d paljetter.
Rött foder med broderad inskrift: "Till Lenhofda Kyrka 1899 Af F o A Hagström." 4 Y
Bokdynor (altardy nor): I. Av vi tt siden med applikationer av siden i benvitt , grönt och blått samt sammet i
rött och grönt. Broderier i o likfärgat si lke, glaspärl o r,
silverpaljetter och silverkantiljer. Broderierna utgörs
av blommotiv. Kantad med silverspets. Mått
20,5x 19.5 cm. Nu i mycket dåligt skick. Skänkt 1796
tillsammans med kalkduk nr I. -2. Av gult, ursprungligen rött siden. På ovansidan applicerat vitt atlasside n
med broderat a ltare med ba ldakin i gulrött och guld
samt därunder S.A.B. 1826. Mått 38 x 38 c m. -3. Bokbräde med broderi . U nderredet klätt med sammet, på
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Fig 52 a-b. Mässhake av röd sammet med applict>rat kors av
granatäpplemönstrat guldtyg. Skänkt av drottning Kristina
1635. Foto 1971.

R ed ve/vet chasuble with pomegranate-pattem ed gvld clv th
orphrey . Donated by Queen Christina in 1635.
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Fig 53 a-b. Bokbräde med broderi i petit point med framställning av Kärl eken, Tro n och Hoppet. Skänkt 1846 . Foto P
Rittsel 1975.
Book rest with embroidery in petit point , ll' ith a representation
oj' Faith , Hope and Charity. Presented in 1846 .

ko rtsido rna röd , på långsido rn a brunsva rt. De n sistnä mnd a urs prunglig. S va rtmå lad ra m med påsatt silve rfra ns. Brode ri et , so m täc ks av e n glass ki va , ä r utfö rt i petit po int i fl e rfä rgat ullga rn , silke och glas pärlo r. Moti ve t utgö rs av tre kvinnor, pe rso nifikati o ner av
d ygd er (fi g 53a-b). T v K ä rl eke n med ett barn , i mitte n
T ro n med e n ka lk och bo k , t h Ho ppet. Pä und erredet

finn s följ ande in skrift i bläc k: "Carolina Jacobson De n
5 juli 1846 . - Nann y Wibe rg född Perso nne - SGW ."
Uppges i inventa ri eförtec kninge n 1854 vara skänk t tillsammans med altarets förgyllda trä ko rs av " ha ndla nd en H e rr S. G . Wiberg i Calma r. " Mätt med ram
56 x 42 c m. Nu pl acerat på ta la rstole n i koret.
Koll e kth åvar: I. Av brunsvart sammet med appli ce-
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rade silvergaloner samt frans och tofs av silvertråd.
Gjuten , rikt om erad holk av försilvrad mäss ing .
Svartmålat träskaft. I inventarieförteckningen 1834 anges att den gamla håve n ska säljas. Den här beskrivna
sannolikt anskaffad kort därefter. Upptagen i inv 1854 .
-2 . Ett par av vinröd sammet med guldgaloner och
broderade kors i gu ld och silke. Mässingsholk med
svart träskaft. Skänkta 1935 av De ungas syförening .
-3. Ett par av rostrött linne med guldgaloner och broderier i gult silke. Mässingshållare oc h bruna träskaft.
Skänkta 1950 av Kyrkliga syföreningen , utförda av
systrarna E Andersson, G Widerström , B Gull enander
och M Frisk.

Fig 54. Salomos do m.
Olje målning, troligen
av Jo hannes Magnu sson i Nässja o mkring
1848. Foto 197 1.

" The Judgme nt of Solomon" . Oilpainting ,
probably by Johannes Magnusson of
Nässia around 1848.
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Predikstolskläden: I. Av grönt linne med broderier
- Kri sti monogram samt dru vklasa r - i blått , grönt,
gult och guld. På baksidan signerad EJ 1955. -2. Av
nat urfärgat linne med broderier - brinnande oljelampa
- i fl erfärgat gam. På baksidan signerad EJ 1963. -3.
Av violett linnedamas t med broderi oc h a pplikationer i
gu ldgalon, guld- och sil vertråd. Signerad SSKT
(=Södra Sveriges K yrkliga Texti l) 1965 SBS (=Sigrid
Birgitta Synnergren). --4 . Av vit linnedamas t med
korsmönster i guldbroderi.
Altarmatta , nöthår. Gråvit , bård i gult och rostrött .
Skänkt 1948 av K yrkliga syföreningen, utförd av medlemmar. - Kormatta , rutmön strad i vitt , grått och olika
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Målningen saknar signatur och årtal. De n finns ej
o mnä mnd i den gamla kyrkans in ventarieförteckningar
inte heller i den nya kyrkans inventarieförteckning från
1854.

Fig 55. Medeltid a storklocka med myntavtryck på skri ftbandet, däribla nd 4 bra kteatrar från 1300-talet. Ursprungligen i
gamla kyrkans kl ockstapel. Foto P Rittsel 1975.

Medieval great bel/ 11·ith impressions of coins on th e scroll ,
among th em f our brachteates from the 14th century . Originally in the be/1-tower of the old church.

blåa nyanser. Signerad KLH (=Kronobergs Läns
He mslöjd) IK (= Irma Kronlund ) 1967 . - Do pma tta ,
grå , bruna och orange nya nser. Signerad so m kormattan ovan samt å rtalet 1974. - Brudma tta , skä nkt 1950
av Lenhovda avdelning av Svenska Landsbygdens
kvinnors förbund , utförd av medle mmar.

Övriga inventarier

Salomos dom (tig 54) , oljemålning på väv i s pännram.
Något skadad . I mitten ses kung Salo mo på e n förgylld
tron , framför hono m till vänste r en solda t beredd att
med ett svärdshugg kl yva det barn , som de båda kvinnorna till höge r kämpar om. Kvinna n som uttrycker s in
fasa och förtvivlan ä r den rä tta mode rn. Gestalterna
fra mträder i lju sa färger i blått , rött , rosa och vitt mot
en mörkt brun fond . Mått 82 x 68 c m. Hä nger nu i
sakri stian.

Vid visitationen 1876 påpekas att de n bör införas i
inve ntarieförteckningen . Målningen är troligen utförd
av orgelbygga ren oc h bygd emåla re n Joh a n Magnu sson
i Nässj a (no t 42) efte r en äldre förlaga. Jo han Magnu sson byggde 1848-49 den nya kyrka ns o rgel oc h reparerade de nna 1860 och 1866. Sannolikt skänktes målninge n i samband med detta till kyrka n. Två målninga r av
Johan Magnu sson finn s bl a i Åseda kyrka. 50
Ståndur med svängt , vitmålat träfodral med li ste r i
guld (tig 32). Ursprungligen i gamla kyrka n. Urve rke t
inkö pt 1824 fö r 13 Rdr 16 Bco oc h fodralet utfördes
samtidigt av kyrk värde n Ande rs Nilsson i Enghult för
e n summa av 8 Rdr 14 sh Rgld (st prot). De t nu varande
fodralet utfördes av sni c ka re n Sandberg för de n nya
kyrkan 1847 (spec räk 1847-48).
Brudstol av ek. Barock typ. Utformad som en tvåsitsig soffa med sex ben oc h kontursågade mell anslåar.
De tre frä mre benen svarvade. Ryggs tödet ha r två
re ktangulära ryggspeglar , målade i marmorering.
Svartmålat säte. Ursprungligen i gamla kyrka n. Nu
pl acerad i ko ret. Sannolikt identi sk med de n brudstol
som utfördes av Boo snickare 1711 (räk). Jfr ovan
Gamla kyrka n .
Kyrkki sta, järnbeslage n i rutmönste r. Tre myntspringor. Mått 102 x 53 x 48 cm.
Textad minnesskrift över prosten Jonas Wieselgre n ,5 ' död 1795. Inom glas och svart ra m. Hä nge r nu i
brudkammaren.
Bland kyrkans böc ker mä rks 1571 å rs kyrkoordning
samt två exemplar av Carl Xll:s bibel frå n 1703. Den e na bär in skrifte n "Le nhofda Kyrko Bibel 1774
ombunden" . Bunden i brunt skinnband med beslag.
Bandet stämpl at " J P Lönngren bokbinderi Yex iö " . Den a ndra bibeln har sedan 179 1 använts av Uppvidinge tingslags häradsrätt oc h Ö stra Yäre nd s häradsrätt vid edsav läggelse vid tingen på tingsstället i Lenhovda. De n 8 december 1970 höll s dock det sista tingssamma nträdet på denna plats. Bibeln skä nktes de n
31/I2 1970 till Le nhovda kyrka genom Lennart Wetterlind , den siste hä radshövdingen i Östra Värends domsaga .

Klockor

Av de båda kl ocko rna i kyrkans to rn härsta mmar storklockan från den gamla kyrka ns stapel (jfr ovan).
Stork lockan (tig 55), som ä r medeltid a , har på det
breda , av rundstavar begrä nsade skriftba ndet 39 st
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Fig 56. Lillklockan . gjuten 1896 av J A Bec kma n & Co i
Stoc kho lm . Foto P Rittsel 1975 .

Fig 57. Medeltida sanctu sklocka, ursprungligen i gaml a kyrkan . Senare använd so m s k dopklocka. Foto 197 1.

Th e small bel/, cast in 1896 by J A Beckman & Co in Stockholm.

Medieval sanctus bel/, originally in the old church. later used
as a so-ca/led baptismal bel/.

myntavtryck samt nedanför ytte rligare 3 st. Av dessa
kan 4 identifieras som brakteatrar från 1300-talet. Övriga är myc ket otydliga . Rund stavarna är på kl ockmodell en gjorda av vaxsnören . En klocka av liknande typ
har bevarats i grannförsamlingen Ekeberga. Diameter
101 cm, höjd 104 cm. Ton G. 52

Den gaml a klockan var, liksom den bevarade storkloc kan, medeltida. Båda klockorna står upptagna i
den gamla kyrkans inventarieförteckningar. År 1829
uppges att båda saknar dekor och inskriptioner. Enligt
en avritning i Arc hivum Smol andicum hade den dock
en otydlig inskrift so m möjligen var ett Mariamonogram och gjutarens namninitialer. 54 1896 uppges lillklockan vara spräc kt och " bör omgjutas oc h förstoras
till samklang med den and ra klockan " (prot).
I in ventarieförteckningarna omnämns äve n en liten
klocka i koret, vilken äve n överfördes till den nya
kyrkan och 1854 stå r upptagen som "I Dop-Klocka i
sakri stian " (inv). Klockan , en medeltida sanctu sklocka
(tig 57) , är fästad med kraftiga järn vid en träbalk med
utskjutande järntenar för fäste i den galge , som den
varit upphängd i. En utskjutande järnb ygel har fäste för
kl ockrepet. Klockan är endast ornerad med en li st
ovanför brämet. Höjd 14 cm, diameter 17.5 c m.

Lillklockan (tig 56) är rikt dekorerad med li ster, palmettbårder och bladrankor. Den bär på krop pen föl jande inskrifter i gjutna ve rsaler: " Kommen, låtom oss
tillbedja och knäböja och nedfa ll a för Herren, den oss
gjort haver. Dav . Ps . 95:6. I Då Fran s Niklas Hagström53 var kyrkoherde oc h Sven Petersson i Hassla
oc h Peter Ljungqvist i Nöbbeled voro kyrkovärd ar ,
blev denn a klocka gjuten 1896 till Lenhofda försam1ings kyrka af firman Joh. A. Beckman & Co i Stockholm ." Höjd 70 cm, diameter 80 cm. Kostnaden för
den nya klockan uppges till kr 555:45 efter avdrag för
ersättningen fö r den gamla klockan (räk).

Noter
1. Se T Petersson, Fasta fornlämningar i Lenhovda socken ,
i: Lenhovda.
2. Se L-0 Larsson, Lenhovda - Kyrkby , häradscentrum ,
tätort, i: H CÅ 1976.
3. Se P G Vejde, Lenhovda tingsställe, i: Lenhovda.
4. L-0 Larsson, Det medeltida Värend , s 398.
5. Om Sävsjö se P G Vejde, Sävsjöström. Anteckningar om
en gård och ettjärnbruk i Småland, i: Lenhovda.
6. Håkan Nilsson, adlad och adopterad Skytte af Sätra till
Göshult i Markaryds sn och Sinclairsholm i Gumlösa sn
samt Sävsjö (nu Sävsjöström) i Lenhovda sn, f 1603,
militär, landshövding, d 1688. Son till handlanden Nils
Bengtsson i Nyköping . Håkan Nilsson blev 1643 överste
löjtnant vid Kronobergs regemente , överste där 1644.
Han adlades 1645 och fick 1646 sköldemärke (fig 42) och
adopterades på sin farbroders, Lars Bengtsson Skytte af
Sätra, nummer. I början av 1650-talet bosatte han sig på
Sävsjö som utbyggdes till säteri. Sockenkyrkan i Len
hovda fick vid denna tid stora donationer av översten och
hans hustru (se Gamla kyrkan , Inredning och inventa
rier). Skytte var 1658-70 lands hövding i Kristianstads och
i Blekinge län. Avled 1688 i Kristianstad och jordfästes
där men överfördes i januari 1689 till familjegraven i Väx
jö domkyrka . - Gift 1653 med sin kusins dotter Elisabeth
Oliveblad, f 1633, d 1700, dotter till stadsöversten Hans
Månsson Oliveblad och Elin Skytte af Sätra. I äktenska
pet omtalas två barn , Maria, f 1653 och Nils, f 1656.
Dottern var ogift 17!0, då hon " dömdes frå n livet för
stöld" (Elgenstierna , a a). Sonen , överste Nils Skytte har
i sin dagbok den 10 augusti år 1700 antecknat: "Klockan I
om dagen afsåmnade i herranom min sal: Moder fru Eli
sabet Oliweblad på Säfsiöö , och blef d . 6. Nov. begrafven
i vår soknekyrkia Lenhofda, och sedan förd och nedsatt
uti vår graf i Wexiöö domkyrkia" (Öfverste Nils Skyttes
dagbok 1675-1720. Utgifven af 0. Bergström . Sthlm
1901). Nils Skytte hade Sinclairsholm i Skåne som sätes
gård och vistades endast sporadiskt på Sävsjö. Vid arvs
skiftet efter denne tillföll Sävsjö sonen majoren Håkan
Nilsson Skytte dy , som grundade Sävsjöströms järnbruk
och pappersbruk (jfr Inledning). - Om släkten Skytte se
P G Vejde , Sävsjöström. Anteckningar om en gård och
ettjärnbruk i Småland, i: Lenhovda.
7. Se P G Vejde, a a.
8. Se L-0 Larsson, Lenhovda - Kyrkby , häradscentrum,
tätort, i: HCÅ 1976.
9. Se JE Anderbjörk, Glasbruken i Lenhovda samt N Hyl
ten-Cavallius , Hantverk, handel och industri , i: Lenhov
da .
IO. Nicolaus Grönquist, kh i Lenhovda 1746-71. Född i Eke
berga 1697 , son till klockaren Måns i Grönö. Stude nt i
Uppsala 1720, magister i Wittenberg 1734, prästvigd
1735. Gift 1736 med Elisabet Margareta Hedengrahn
(Hedenstierna) i hennes tredje äktenskap, f 1690, d 1775,

änka efter företrädaren kh Magnus Klase, tidigare änka
efter kh i Älghult Niels Kiellberg.
11. Nils Månsson Mandelgrens reseberättelse tillhör A TA.
Teckningarna ingår däremot i Mandelgrenska samlingen,
Folklivsarkivet, Lund. - Om Mandelgren se Ä Stave
now, Nils Månsson Mandelgren .
12. Se M Ullen, Kyrkorna i Sjösås, s 14 ff.
13 . Se M Ullen , Granhults och Nottebäcks kyrkor , s 322 f.
14. Se A Liepe o M Ullen, Åseda och Älghults kyrkor , s 22 f.
15. M Ullen, Kyrkorna i Sjösås , fig 24-25.
16. Hans Sigismund Brachwagen, f 1671 i Holstein , d 1751 i
Växjö , må lare. Burskap i Växjö 1703 och flitigt verksam i
de småländska kyrkorna fram till 1748. I Uppvidingekyr
korna finns bevarade läktarmålningar i Dädesjö och Not
tebäck samt takmålningar i sakristian i Granhult . Se G
Wilstadius , Johan Christian Zschotzscher. Hans liv och
verksamhet som kyrkomålare i Växjö stift, s 77 f.
17. Johan Cristian Zschotzscher, f 1711, d 1766 i Växjö. Z
utförde fram till 1759 en mängd kyrkodekorationer i Väx
jö stift. I Uppvidingekyrkorna finns bevarade arbeten i
Sjösås, Drev , Hornaryd , Granhult och Lenhovda. Om Z
se G Willstadius, a a.
18. Se G Willstadius , a a, s 78.
19. Peter Segerval/, fornkring 1722 i Växjö, d 1751 , troligen i
Växjö, bildhuggare . Son till stiftsbildhuggaren Sven Se
gervall och medhjälpare till honom. Fadern levererade ett
stort antal altarprydnader och predikstolar till kyrkor i
Småland och angränsande landskap. Huvuddelen av
dessa arbeten tillkom mellan åren 1738 och 1749, sanno
likt med sonen Peter som medhjälpare. Då arbetena ofta
är osignerade och kyrkornas räkenskaper ofta endast an
ger "mäster Segervall i Växjö" som anlitad bildhuggare
är det omöjligt att skilja arbetena åt. Enligt inventarieför
teckningen 1829 var altaruppsatsen i Lenhovda emellertid
tydligt signerad P Segerval/. Arbeten från Sven Seger
valls verkstad har bevarats i grannkyrkorna i Åseda och
Älghult. Se A Liepe o M Ullen , Åseda och Älghults
kyrkor. Om Peter och Sven Segerval/ se vidare Svenskt
konstnärslexikon.
20. Se Ä Staveno w, a a , s 135 f. Det svenska deltagandet
recenseras bl a i Charles de Linas, L'histoire du travail a
!'Exposition universelle de 1867 , Suede et Norwege , i:
Revue de l'art chretien. Paris 1867. Se även M Ullen,
Med Mandelgren till världsutställningen i Paris 1867. Om
Nils Månsson Mandelgrens insats och några föremål från
Lenhovda kyrka i Småland. (Manus för publicering i
Fornvännen 1977.)
21. Mandelgrens teckningar med anteckningar finns i Man
delgrenska samlingen, Folklivsarkivet, Lund.
22. Laurentius (Johannis) Tvetovius , f 1612 , kh i Lenhovda
1655-88. Var dessförinnan krigspräst vid Smålands dra
goner i 8 år, designerad pastor i Lenhovda 1653 och
tillträdde som kyrkoherde efter företrädaren Magnus Be
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nedicti död 1655. Nybyggde prästgården , som han mottog
"såsom ett svinaläger". Sonen Enoch L Tvetovius var
1703-26 kh i Lenhovda.
23 . Enligt uppgift av docent L-0 Larsson , Växjö.
24. Johan Engstrand, f 1753, kh i Lenhovda 1796-1835, prost
1800. Efterträddes av sin brorson med samma namn. Gift
m Margareta Christina Wieselgren, företrädarens dotter
(not 51) .
25. Nils Wies/ander , komminister i Ekeberga 1826-34, senare
kh i Barkeryd.
26. Se A Liepe och M Ullen, Åseda och Älghults kyrkor , fig
38 och 60.
27 . Bänklängden återges i E Lenhoff, Lenhovda kyrka , i:
Lenhovda, s 159.
28. Se A Liepe, Jäts kyrkor; M Ullen, Kyrkorna i Sjösås , fig
51-52 samt Densamma , Drevs och Hornaryds kyrkor, fig
131-132.
29. Se A Liepe, Bergunda och Öja kyrkor, fig 69.
30. Se M Ullen , Drevs och Hornaryds kyrkor, fig 116.
31. Endast målningarna i Näsby är bevarade. I Södra Sandsjö
återstår endast några av takbräderna. På en av dessa finns
rester av en framställning av " Vårt dagliga bröd ", mot
svarande samma scen på läktarbarriären i Lenhovda.
Vittnesbörden om en motsvarande Fader vår-svit i Furu
by är endast arkivaliska. Se M Ullen, De båda kyrkorna i
Furuby , i: Smålandsposten 12/8 1975.
32 . Jfr S A Hal/bäck , Det efterreformatoriska dekorativa
kyrkomåleriet på 1600- och 1700-talen i Sverige I, s 320.
- I Mandelgrenska samlingen, Folklivsarkivet, Lund ,
finn s bl a en teckning av E Orms försvunna dekorationer i
Gränna som visar "Fräls oss ifrån ondo". Denna har
nästan exakt samma utformning som Zschotzschers mot
svarande bild i Lenhovda.
33 . Jfr G Wilstadius , Johan Christian Zschotzscher ... , s 82
oc h 106.
34. S k Geweihleuchter förek ommer redan under senmedel
tiden och blir under renässansen mycket vanliga i Tysk
land , där de uppträder i en mängd variationer. Se D
Heikamp , Diirers Entwiirfe fiir Geweihleuchter, i: Zeit
schrift fiir Kunstgeschichte , Berlin 1960; G Wietek , Altes
Gerät fiir Feuer und Licht, Oldenburg/Hamburg 1964; G
Hirth, Oas Deutsche Zimmer, Miinchen/Le ipzig 1886.
Se även M Ullen i not 20 a a .
35 . Bromma kyrka , SvK , Sthlm bd VIII , fig 33 .
36. Charles de Linas , a a, s 29.
37. Se E Lenhoff, Lenhovda kyrka, i: Lenhovda , s 160.
38. Carl Gustaf Blom Carlsson , f 1799, d 1868, arkitekt , in
tendent vid Överintendentsämbetet. Har utfört ritningar
till många offentliga byggnader, bl a landshövdingeresi
denset i Växjö, samt talrika kyrkor och kyrkoinredningar,
däribland till Sjösås nya kyrka i Uppvidinge härad år
1851. Se M Ullen, Kyrkorna i Sjösås, fig 63--64.
39 . Gustaf Hamilton , greve, hovmarskalk, ägare till Sävsjö
ström 1830--1854. Se P G Vejde, Sävsjöström , i: Lenhov
da.
40. Carl Oscar Christiernin , f 1823, d 1899 i Kalmar. Son till
bruksintendenten vid Sävsjöström Johan Magnus C och
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Brita Elisabeth Bengtsdotter Wal/in. Har bl a utfört altar
tavlor till Gårdby , Persnäs och Stenåsa kyrkor på Öland
(se SvK , Ö I 1:5 , Persnäs kyrka) samt en kormålning i
Reftele kyrka , Småland (se Refteleboken , s 69). Restau
rerade 1891 de målade valv- och väggdekorationerna i
Kalmar slottskyrka (se SvK , Sm 111 , s 42).
41. Disposition: HV: Principal 8, Gedackt 8, Oktava 4,
Spetsflöjt 4, Kvinta 2 2/3 , Oktava 2, Mixtur 4 ch, Dulcian
8. BV: Rörflöjt 8, Gedackt 4, Principal 2, Gemshorn 2,
Sesquialtera 2 ch, Scharf 2 ch. Pedal: Subbas 16, Princi
pal 8, Flöjt 4, Kvintadena 2, Fagott 16, Trumpet 4. 
Olof Hammarberg, orgelbyggeri i Göteborg (Västra Frö
lunda). Grundades av Olof Petterson Hammarb erg vid
slutet av 1890-talet. Nuvarande innehavare är Olof
Hammarbergs son Nils Hammarberg.
42. Johan(nes) Magnusson, f 1804, d 1875 , Lemnhult. Byg
demålare , instrumentmakare , självlärd och oexaminerad
orgelbyggare , dock flitigt anlitad i smålandsförsamlingar
na. Uppfann och byggde mekaniska psalmpositiv . - Se
vidare E Erici, Johannes Magnusson i Nässja, i: Växjö
stifts hembygdskalender 1949, Växjö 1949, och Densam
me, Inventarium ... , s 284 samt G Samue/son, En bon
demålares konst i Åseda kyrka , i: Åsedabygden 1958, s
21 IT.
43. A Liepe oc h M Ullen , Åseda och Älghults kyrkor, fig 42
och 100.
44. Isa c Widebeck, kh i Lenhovda 1772-79. Gift m Margare
ta Wis e/. - Samuel Lönegren, komminister i Ekeberga
1774-79. Gift m Anna Margareta Widebeck , dotter till kh
Widebeck.
45 . Se J Warncke, Die Edelschmiedekunst in Liibeck und
ihre Meister, Liibeck 1927, s 180 f. Claus Wiese var verk
sam till 1612. En praktkanna av honom har bevarats i
Rustkammaren i Moskva (a a , abb 43). Se även M Ullen i
not 20, a a .
46. Mathias Brock , amiralitetsfiskal, bruksidkare. Fick trots
att han var ofrälse genom tillstånd av K Majt förvärva
Sävsjö säteri av major Karl Gustaf Skyttes sterbhus 1755
och drev Sävsjöströms bruk till 1764. Ägde även Flero
hopps järnbruk i Madesjö och Klavreströms bruk i Not
tebäck . Se P G Vejde , Sävsjöström , i: Lenhovda.
47. Gustaf Herman av Petersens, f 1842, d 1933, vice härads
hövding, bruksägare . Disponent på Sävsjöström, 1895
ägare till bruket efter fadern . Se P G Vejde, Sävsjöström,
i: Lenhovda.
48. Sara Helena Wiese/gren , f 1796, d 1843. Dotter till kh
Jonas Wieselgren (not 51).
49. Frans Nikolaus Hagström , kh i Lenhovda 1890, tillträdde
1893 , till 1905, och hans andra hu stru Augusta Maria
Ljunggren.
50. A Liepe och M Ullen , Åseda och Älghults kyrkor, fig
55-56.
51. Jonas Wieselgren, kh i Lenhovda 1780--95 , prost 1783.
52. Se M Ämark , Sveriges medeltida kyrkklockor, s 143 .
53. Se not 49.
54. M Ämark , a a, s 143.

HERRÅKRA

KYRKA

Småland, Kronobergs län, Uppvidinge härad, Växjö stift,
Uppvidinge kontrakt, Lenhovda pastorat

Vid medeltidens slut var antalet socknar i Värend 62. I
slutet av 1500-talet och början av 1600-talet tillkom
ytterligare fyra : Tingsås, S Sandsjö , Härlunda och
Herråkra. Herråkra utgjorde tidigare den södra delen
av Dädesjö socken. 1 I kyrkligt avseende kvarstod dock
Herråkra som annex till Dädesjö fram till 1962 då för
samlingen överfördes till Lenhovda pastorat.
Herråkra socken är en typisk skogsbygdssocken och
består till största delen av kuperad , ganska sjörik
skogs- och myrmark. Socknen, som har sin största
utsträckning i norr-söder, omfattar endast 72, 17 km 2 •
Folkmängden är 180 personer (1976). Grann socknarna
utgörs i norr av Dädesjö och Lenhovda , i öster av
Ekeberga, i söder av Hovmantorp och i väster av Fu
ruby. De båda sistnämnda socknarna ligger inom
Konga härad . Kyrkan är belägen i norra delen av för
samlingen vid landsvägen, som här delar sig i vägarna
till Lenhovda och Dädesjö. I norra delen ligger byarna
Hult , Vraneke och Ryd , i södra Björneke och Merhult.
Kyrkoherden i Dädesjö pastorat Sven Lauren 2 slut
förde den 3 februari 1758 sin berättelse om pastoratet
och dess kyrkor. Sockenbeskrivningarna tillkom på
begäran av prosten Samuel Rogberg, som då planerade
sitt verk Historisk Beskrifning om Småland, vilket ut
kom 1770 (jfr ovan Lenhovda) . Rogberg har i sitt arbe
te endast ägnat Herråkra några få rader. Uppgifterna
om socknen är ganska sparsamma även i Laurens
beskrivning. Av gårdarna nämns endast: "Fändricks
Boställe wid Callmare Regemente och Uppwidinge
härads Compagnie Holma och Skäppetorp , I helt till
sammans, bebos af Fändricken Wälädle Herr Gud

mund Lysell ... " Några sätesgårdar fanns ej i sock
nen. En av de större gårdarna var Heda, som under
slutet av 1700-talet ägdes av överjägmästaren Pilo (not
23). "Siöar äro först Hollma siö 1/8 mihl lång, mindre
bred , fi skar: Giäddor, mört , aborre, och lakar. Äfwen i
Söder: Myrsiö. 1/8 mihl lång , mindre bred , har giäd
dor, mört , lakar och aborrar. - Södrasiö , åttatio steg
ifrån Myrsiö , hwaremillan rinner en liten bäck. Denna
siö I /4 mihl lång och I /8 bred , har fisk som i den förra .
- Aspasiö i Öster Söder I /8 mihl lång och mindre bred ,
fiskar mört , giäddor, lakar, aborrar och åhl. - Glassiö
gräntsar i Söder till Hofmantorp sockn, är 1/4 mihl
lång, mindre bred , har giäddor, aborrar, mört och la
kar. - Qwarnsiö, ganska liten , dock fiskrik , som Glas
siö . Betasiö gräntsar till Fureby Sockn , 1/8 mihl lång
100 steg ungefärlig bred , med samma slags fisk som i de
förra. I dessa siöar finns ingen malm . Wid Capple eller
Kiällehult har i forna dar warit en offerkiälla till hwil
ken många hafwa kommit att offra; hwilken widskepel
se hos en del ännu torde eij wara utplånad " . 3
Beträffande den gamla kyrkan , som revs 1803 då den
nuvarande uppfördes på samma plats , har Lauren no
terat flera viktiga uppgifter (se nedan) , vilka är de enda
vittnesbörd vi har om den gamla byggnaden förutom de
f parsamma uppgifterna i räkenskaper och protokoll.
Vid den påbjudna inventeringen 1829 (jfr ovan Len
hovda) ägnade inte den dåvarande kyrkoherden i Dä
desjö något intresse åt vare sig den nya byggnaden eller
de gamla inventarier som då fanns bevarade utan note
rade kort att här fanns intet av värde.

Fig 58. Hyttarbetad ljuskrona av glas . Tillskriven hyttmästaren Tomas From, Kosta glasbruk.
Sannolikt utförd 1759--00. Foto 1971.

Glass chandelier. Attributed to Master Tomas From, Kosta Glassworks . Made probably in 1759-60.

Fig 59 . Herräkra
ky rka i la nd skape t.
Foto 197 1.
Distant vie 11· of H err-

åkra Church .

HERRÅKRA GAMLA KYRKA

He rrå kra gamla kyrka var såsom näm nts belägen på
samma plats so m de n nu vara nde å r 1803 uppförda
byggnaden.
Kyrko herden Sven Lauren be rätta r 1758 (jfr ovan)
att "Denna kyrkia, som ä r af träd , förmenas wara
upbygd uti Högstsal: Konung Gu staf Adolph s tid ;
hwilken be nådat he nne med twänne win säds - oc h lika
så må nga byggningstunnor; hware mo t de a ndra ic ke
niuta mer än hälften hwardera. - Emedan ifrå n Södra
ändan af Dädesiö Sockn ä r 2 mihl fingo för de n sku lle
nådig til städjelse, att bygga detta Capell. Hwilken bygnad då först begy nte I/8 mihl Norr öfwer de nna kyrkian hos Kiäle hult e ll er Ka pple kallat , so m eij ägde
någo n framgång; derföre begy nte de härmed wid Wra-

ne ke på en Åke r, Ha ll å ker ka llad , hwa raf kyrki an synes fådt s itt na mn , oc h deraf rä tta re kallas Hallå kra än
Hä rå kra. - Kyrkiogården är eij alle nas t lite n och
myc ket trå ng uta n ock af grund jord för den där under
liggande hall. - Klåc kestapeln står utöfwer mure n i
Wäster , hwaruti hänga twänne klockor. "
Kyrk ogården , so m omgavs av ste nmu rar, hade en
stiglucka vid klockstapeln . En ny, större " kyrki oport"
uppfördes här 1753. År 1779 uppge r stämmoprotokollet
att " Kl ocke Stapelen mås te nöd vändigt repa reras till
Spira , Hane Torn och Klocke hu s, samt Stora Biälkar i
No rr och Söder på S ido rne fra mhafvas at stärka de
a ndra med ." Klockstapeln revs sannolikt så snart man
kunde överflytta kl ockorna till den nya kyrkans to rn .
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Kyrkobyggnaden
Om själva kyrkobyggnaden av trä uppger Lauren vida
re: " Dess längd är 17 ~ aln , bredden 11 och högden
4 3/4 aln . Denna kyrkia är målad med Christi Pinos
historia, Ewangelisterna och Apostlarnes bilder och
namn , samt Cains brodermord . På Östra gafwelen,
öfwer Altaret står: Detta Guds hus är målat Högstsal:
Konung Gustafs namn till ära. Målningen renoverad år
1635. På Wästra gafwelen står: Herren beware thin
ingång och thin utgång, nu och till ewig tid. Anno 1635.
I denna kyrkia är hwarken Chor eller läktare. Sacristi
gan är i proportion med kyrkian."
Laurens kortfattade men viktiga uppgifter om kyr
kan kompletteras av diverse uppgifter i räkenskaper
och sockenstämmoprotokoll , som är bevarade från och
med 1685 respektive 1707.
Vi vet genom dessa källor att kyrkobyggnaden , som
alltså skall ha uppförts under Gustav Il Adolfs rege
ring, dvs tidigast år 1611 , var en enkel, rektangulär
byggnad av liggande timmer, utvändigt spåntäckt och
rödfärgad. Den omnämnda sakristian var belägen i ös
ter. Dessutom fanns ett vapenhus i väster. Själva kyr
korummet var mycket litet , enligt Laurens måttuppgif
ter endast knappt 10,5 m långt och 6,5 m brett.
"Af nit för Guds ähra och trängsels undwikande i
Herrens Helgedom, som förorsakat nog swårighet i
synnerhet på de warma Sommardagarne" erbjöd sig på
sockenstämman i juli 1763 " Nils Gudmunsson på Ern
gissla fällan , at på egen Park hugga, framköra och
skänka så mycket Timber wirke , som fordras til denna
Herråkra Kyrkas tilökande, hvilket goda anbud de fläs
ta med fägnad och tacksamhet emottogo." Ombyggna
den företogs 1765 och utfördes av byggmästaren Petter

i Korestad, som "hade giordt en tillökning wid Östra
gaflen om Siu alnars längd och lika bredd med kyrkan ,
wäl til Församlingens nöje bygdt , Spänt, Tildet och
Altaret framflött , samt 2ne nya Fenster ifrån Kosta
Glasbruk för 7 Dr 16 öre Smt inköpta, som sittja på
Södra sidans nybyggnad. Hvad de gamla Fenstren wid
altaret beträffa, så äro de der tils widare såsom brukeli
ge , insatte."
År 1769 betalade man målaren mäster Nils Myrberg
100:- Smt för att han målat "nya Tilöket, alla Stolarne
och renoverat Predikstolen.'' 1770 lät man smeden
Måns Hammarström i Biörneke beslå såväl den nya
sakristiedörren som stora kyrkdörren.

Målningar

Den målade utsmyckningen i kyrkorummet , som tydli
gen tillkommit strax efter det kyrkan uppförts och som
renoverades 1635 (jfr ovan), tycks ej ha övermålats vid
ombyggnaden 1765. Målningsarbetena 1769 omfattade
nämligen enligt räkenskaperna endast "nya Tilöket"
och inte kyrkans väggar i övrigt. Förutom de figurmål
ningar som Lauren talar om - scener ur Passionshisto
rien, Brodermordet samt evangelist- och apostlabilder
- ingick sannolikt en rik rankornamentik i utsmyck
ningen av kyrkorummet enligt Vasatidens tradition .
Bland Uppvidingekyrkorna återstår jämförbara mål
ningar från den tidigare delen av 1600-talet endast i
Drevs gamla kyrka, som dekorerades 1623 och 1626 i
kor och långhus , samt i Granhults kyrka, där sakristian
dekorerades ungefär vid samma tid. 4

Inredning och inventarier
Uppgifterna om kyrkans inredning och inventarier är
mycket fåordiga även i räkenskaper och protokoll . Nå
gon altarprydnad omnämns ej. Under slutet av 1700-ta
let tycks man dock ha använt den i fig 96 avbildade
målningen Skattepenningen, skänkt av överjägmästa
ren Pilo på Heda, som altartavla (jfr nedan). Prediksto
len var förfärdigad 1721 , då man utbetalade 21 Dr till
snickaren i arbetslön . Den gamla predikstolen tycks till
en början ha använts i den nya kyrkan men ersattes
1807 av den tidstypiska altarpredikstolen i fig 80. I
samband med tillbyggnaden av kyrkan beslöt man på
sockenstämma 1765 att dopfunten av trä "såsom mind
re nödig" skulle flyttas ut ur kyrkan, där den tog stor

plats och "sättjas i luckan uti en wrå, och Barnen
döpas hädanefter wid altaret, tå Skålen sättes på dis
ken. "

1788 års inventarieförteckning

I inventarieförteckningen år 1788 , den sista som upp
rättades före nybyggnaden, finns följande föremål an
tecknade:
"Silfver: En förgyld kalk och paten (bevarad, se fig 84),
En liten silfverklocka vid pungen. Mässing: I Ljuskro
na med 12 armar (bevarad, se nedan) , I Ljusstake med
en pipa öfver Sacristidörren , I Dito med 2 pipor på

62

Herråkra gamla kyrka
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Fig 60. Gam la kyrkans plan en ligt ark ivaliska måttuppgifter.
Förlängningen åt öster tillkommen 1765. I :300 . M Ullen 1976.

The plan af the old church according lo measurem ents in
archives. Lengthened east1vards in 1765.

predikostolen , I fat brukeligt vid barndop , En dopSkå l
af Teen. Malm: Tv änne stora Ljusstakar (bevarade , se
fig 90), 2ne klockor i Stapelen (se nedan) , I liten dito
brukelig vid barndop. Kläder: I Mässehake af rödt
Samet (bevarad, se nedan), I Dito obrukel ig, I rödt
Altarekläde gammalt , I A ltare duk , I dito obrukelig , I
rödt diskkläde , I Vitt dito utsydt med svarta rosor , I
Handkläde , I utsydt kalkkläde , I svart samets hof (bevarad, se nedan) , I dito röd obrukelig. Böck e r: I Kyrkebok 1685. Trädredskap: I kista med Tre lås, för
kyrkans medel (bevarad , se nedan) , I Dito med !åsa r
för kyrkans kläder (bevarad, se nedan) , I Dito för
andra saker, I Skrin at lägga Gezeli i bibelverk uti , I
Ljuskrona med tre pipor - bortsålde , 2ne Nummertaflor, med nummer och låda att lägga dem uti - använde
till nya taflor, I oblatask, I gammalt porselains krus
med ten lock, I T immeglas - upbrann wed socknestugan."
Klockor

De enda inventarier som kyrkoherde Lauren omnämner i sin sockenbeskrivning 1758 är de båda klockorna i
klockstapeln : "Den ena är kiöpt från Hemmes iö , då
kyrkian först uppbyggdes , den andra är giuten och
inkiöpt år 1746, uti Kyrkioherden H: Jacob Hamns 5
tid , i Wexiö , af Klåc kgiutaren Anders Wetterholtz N:o
142. På denna kl åc kan allenast , som är den större , står:
Gloria in exelsis Deo (=Ära vare Gud i höjden). Alt
det anda hafwe, lofwar Herren Halleluja. Psalm
150:6. /När iag liuder kom och hör/ Så står thu säker
när thu dör." Enligt Ihrfors anteckningar i Smolandia
Sacra (AT A) fann s även följande inskrift på klockan:
Fig 61. Medeltida lillklocka, nedsmält och omgjuten 1902.
Skall ursprungligen ha tillhört Hemmesjö kyrka. Fotot taget
av Klockgjutarfirrnan Beckman & Co 1902. AT A.

Medieval small bel/, m elted and recast in 1902 . Is said ta have
belonged original/yta Hemmesjö Church . Photograph taken
by the be/1-founde rs, Beckman & Ca in 1902 .

"Guten af Andrea Wetterholtz Kongl: Privilegierad
Styck: och Klockgutare Anno 1746. No 182 (?). /Ti ll
Guds ähra är thenna Häråkra Kl äc ka guten och kiöpt.
Dåvarande Kyrkioherde Jacob Hamn. Fendrick Severin Roos. Comminister Johan Ring ."
Om storklockan uppger räkenskaperna 1746: "En ny
guten kl äc ka , om Ett Skieppund Sex lispund och Tre
marker , inkiöpt efter Samtelige Sochnens resp. ledamöters öfverenskommande , af Kl åc ke-giutaren Hr
Andreas Wetterholtz 6 , som apart räkning af honom
sielf gifne och quittered d. 12 Jan. 1747 , för ...
346.25. 14. - T il Wexiö Domkyrkia för Kl åc kans giutande uti dess tilhörande werckhus , en!. quittence d . I 0
Jan. 1747 ... 3.--" Domkyrkans gjuthus hade uppförts
1746 i samråd med Andreas Wetterholtz , som även
e rhå llit rättigheten att mot viss avgift till domkyrkan få
disponera gjuthuset och de verktyg, som hade anskaffats på domkyrkan s bekostnad . Domkyrkans båda nya
klockor göts av Wetterholtz på försommaren 1746.
Herråkra storklocka bör ha varit en av de allra första i
den serie klockor som sedan göts här fram till oc h med
å r 1751 av Wetterholtz till ol ika kyrkor i stiftet. 7
Klockan överfördes till den nya kyrkans torn 1803
men måste på grund av en skada omgjutas 1902 (se Nya
kyrkan). Även den gamla lillklockan omgöts vid detta
tillfälle av klockgjutarefirman Beckman & Co i Stockholm. Före nedsmältningen i nove mber I Y02 fotograferades dock den medeltid a klockan , som vägde 146 kg
(fig 61). s Kl ockan , av sen 1100-talstyp , hade enligt
Lauren urspru ngligen tillhört Hemmesjö kyrka.

HERRÅKRA NYA KYRKA

Kyrkogården
Herråkra nya kyrka uppfördes år 1803 på den gamla
kyrkans plats och omges av den gamla kyrkogården (fig
62) , som senare utvidgats något. Kyrkogården omges
av stenmurar med ingångar på båda sidor om tornet ,
stängda av järngrindar (fig. 62, 65) . 1846 beslutade
sockenstämman
att utvidga den
otillräckliga
begravningsplatsen , som 1831 hade blivit "stenbruten
och fyld samt städad", med 25 alnar åt öster och 11

alnar åt norr. Samtidigt anskaffades nya grindar. 1886
uppsnyggades kyrkogården på nytt och "Vidare beslöt
församlingen, att alla uppruttna kors och träkar kring
grafvarne skulle såsom vanprydande bortföras." 1927
utvidgades kyrkogården ytterligare åt norr.
Strax väster om kyrkan ligger sockenstuga och kyrk
stall (fig 64) .

Kyrkobyggnaden
Kyrkobyggnaden är orienterad i öster-väster med tor
net i väster. Kyrkorummet utgörs av en rektangulär sal
utan yttre kormarkering och med utbyggd sakristia i
öster (fig 66--67). Byggnaden är uppförd av liggande
timmer på murad sockel samt utvändigt klädd med
stående lockpanel. Vitmålad med lister och omfatt
ningar i grått. Taken täckta med kopparplåt.
Kyrkorummet har 10 stora , rundbågiga fönster med
ofärgat glas i ramar och spröjsverk av järn . Fönstren
fick sin nuvarande storlek och form vid en restaurering
1902.

Kyrkans ingång är belägen i tornets bottenvåning,
vilken används som vapenhus. Ytterdörrarna samt
omfattningen med snidat ornament och strålsol är grå
målade (fig 65). Över dörren infälld inskriftstavla av
glas med målad text i guld mot svart bakgrund: "Herr
åkra Kyrka I ombygd under I Gustaf I V Adolphs I
Regering år 1803 ."
Kyrkans interiör (fig 77-78) fick nuvarande utseende
och färgsättning vid en restaurering 1954. Innerväggar
na är vävspända och målade i svagt gult. Taklisten och
väggpilastrarnas kapitäl målade i gulockra, vitt, rosa
och mörkgrått. Inredningen är huvudsakligen målad i
grågult och grått.

Fig 62. Situationsplan , I :2 000. Uppm J Söderberg 1972.
General plan.

Altaranordningen flankeras av två dörröppningar
som leder in till sakristian . De snidade dörröverstyc
kena i vitt och guld härrör från restaureringen 1902.
Läktaren med orgel är placerad i väster. Uppförd
1877.

Golven är lagda av bräder samt fernissade. I vapen
huset kalkstensgolv, inlagt 1954.
Sakristians väggar är klädda med pärlspontad, vitmå
lad panel från 1902. Taket gråmålat. Försedd med
skåpinredning samt altare i väster. I vapenhuset bort
togs panelen 1954.
Uppvärmningen sker sedan 1954 med elektriska ra
di.atorer.
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Herråkra nya kyrka
Fig 63. Ex teriör mot
norr. Foto 1971.
Exterior /ookin g
north.

Fig 64. Kyrkplanen väster om kyrkan med kyrk stall och
sockenstuga. Foto P Rittsel 1975.
The church c/ose wes t of th e church with church stable and
parish hall.

Fig 65. Kyrkans västingång. Foto P Ritt sel 1976.
Th e west entrance to the church.
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Fig 66--67 . Plan och tvärsektion mot öster, 1:300. Uppm E
Dahl 1922, komp! J Söderberg 1972-1974.

Plan , and cross-section looking east.
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Byggnadshistoria
Då biskop Olof Wallqvist den 19 september 1796 höll
visitation i Herråkra utlovade församlingen att genom
föra en nybyggnad av kyrkan om K Majt gav tillstånd
till att den av ekonomiska skäl fick uppföras av trä. I
oktober följande år uppvisades den av K Majt den 25
april samma år stadfästa ritningen till en ny kyrko
byggnad för sockenstämman (tig 68-69).
Ritningen är utförd av Överintendentsämbetet och
har med tanke på församlingens ringa ekonomiska re
surser gjorts mycket enkel. Huvudingången är place
rad mitt på sydsidan. Två ingångar finns dessutom i
tornet , den södra tydligen avsedd som uppgång till en
eventuell läktare. Altare och predikstol är samman
byggda med uppgång till predikstolen direkt från den
bakomliggande sakristian. Byggnadens panelklädda yt
terfasader artikuleras av listverk.
På sockenstämman antogs kyrkvärden Simon Nils
son i Vraneke Norrgård att uppföra byggnaden enligt
ritningen . I en resolution av den 4 maj 1798 fastställdes
att byggnaden skulle vara "til Gudstienst fullbordad
1803 ." 1799 antogs en ny byggmästare , Olof Jonsson
från Granhult , enligt följande villkor: " I. Gifver med
första ett fullständigt förslag på erforderliga byggnings
ämnen hwarwid det af gamla kyrkan och stapelen
kommer at beräknas , så mycket , som möjel. kan gag
nas. -2. Answarar at kyrkan tillika med tornet til alla

delar innan och utan upföres efter ritningen. -3. Undfår
i arfvode härföre en nu accoderad summa 225 Dr Riks
gäld i ett för allt. -4. Timmermän och nödige dagzwer
ken utgöres af församlingen sjelf. -5 . Kyrkans spåning
på wäggarne undantages; men klockehuset åtföljer
spåning som ock werkställes under Mäster Olofs upsigt
och answar" (st prot) . De följande åren ägnades åt att
hugga och framköra det erforderliga virket m m. 1802
fastställdes att grundvalen till den nya kyrkan borde
läggas under hösten samt att den nya byggnaden skulle
stå på "gamla stället" och i samma väderstreck .
Grundläggningen uppsköts dock senare och utfördes
våren 1803 medan själva byggnaden uppfördes under
sommaren.
" Dessein till Herråkra Kyrko Byggnad af träd i
Cronobergs lähn , med inställande af Sacristian till
fremdeles" avsändes från Överintendentsämbetet den
28 juni 1803 (tig 70). På denna ritning har sakristian
placerats i den rektangulära byggnadens östparti, bän
karnas antal därigenom minskats, sydportalen bortta
gits och huvudingången förlagts till tornets västfasad.
Trots allt uppfördes en separat sakristia i öster. Beträf
fande huvudportalens placering följde man dock den
nya ritningen.
I november 1803 beslutade man att låta anskaffa
detaljerad ritning till en ny predikstol. Ritningen (tig
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Fig 68 . Ritning till ny
kyrkobyggnad 1797.
utförd av ÖIÄ. RA.
Foto RA.
Drail'ing fora new
church, 1797.
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Fig 69. Planritning till
kyrkobyggnaden.
stadfäst 1797. Kyrkoarkivet. Foto 1971.
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80) anmäldes på sockenstämman den 10 maj 1804 och
mäster Olof Jonsson gavs i uppdrag att förfärdiga
snickeriarbetet medan " utskärningen och ornamenter"
anförtroddes ställmakaren mäster Holm i Växjö (se
nedan). Byggnaden besiktigades i juli 1804 , då mäster
Jonsson erhöll sin betalning. I december samma år
beslutades att kyrkans torn skulle brädfodras till samma höjd som själva kyrkobyggnaden medan den övre
delen skulle spåntäckas. Fasaderna rödfärgades senare
medan taken tjärades. Fönsteromfattningar, dörrom-

fattningar, ljudluckor och den breda listen på tornet
tycks ha varit vitmålade. Exteriören förblev oförändrad hela 1800-talet igenom (tig 71).
I maj 1807 beslutades om kyrkans målning och sockenstämman antog "enhälligt det af Målaren Herr Carl
Forssander i Wexiö giorde anbud at för I 000 daler
Riksgäld förgylla och måla kyrkans Predikstol, kyrka.
sacerstuga och wapnhus samt dertill bestå Guld och
öfriga färg Materialier och olja. - Att Predikstolen
med hvad dertill hörer och altare disk målas och förgyl-

Byggnadshistoria

les efter härwarande ritning. - Att kyrkans stolar ,
dörrar och fönsterlufter, in och utwändigt så i sjelfva
kyrkan som i Sacerstugan och i torn eller Wapenhuset,
målas med oljefärg oc h sjelfva wäggarna så högt so m
enmanslängd ... Oc h i fråga afwäggar och tak strykes
med starkt lim oc h wattnfärg , samt en wacker och
prydlig li st målas kring hela kyrkan upp emot taket i
likhet med bildhuggarelisterna på Predikostolen."
Forssand er skull e för detta arbete förutom I 000 Dr
bestås med två hästar och skjuts ifrån och till Växjö
samt s k matskott. Vidare avgjo rdes "at korset på kyrkans torn skal beslås med Koppar och densamma dertill beställas, efter korsets storlek, på Klafreström."
Herråkra nya kyrka invigdes den 13 aug usti 1820 av
biskop Ludvig Mörner. I protokollet från invigningen
har kyrkoherden antecknat: "Församlingen, bestående
endas t af 17 1/4 oförmed lade Hemman , har utgjort alla
Fig 70. Reviderat förslag till ny kyrkobyggnad 1803 . Kyrkoarkivet. Foto 1971.
Revised proposal for
a 11e11· church , 1803.
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nödige körslor oc h dagsverken, samt tillsläppt allt
Trädvirket. Kyrkans Cassa, so m under Församlingens
nu varande Kyrkoherde I. Aspelins 9 Embetstid blifvit
saml ad , har bestridt den contante Kostnaden med 633
Rdr. 42 sh. 8 rst Banco , och eger likväl nu , sedan
Kyrkobyggnaden är fullbordad , en behållning af nära
300 Rdr samma mynt. "
Något senare uppfördes ytterligare två träkyrkor i
Uppvidinge härad , nämligen i Hälleberga 18 19 (nedbrunnen 1976) och i Ekeberga 1824. Ännu en grannförsamling , Hovmantorp i Konga härad , fick tillstånd att
1827 uppföra sin nya kyrka av trä.
Senare förändringar
Kyrkans interiör förblev oförändrad till 1876 då en
läktare uppfördes i väster (fig 75). Samtidigt anskaffades äve n orgeln . 1862 hade man målat om kyrkan in-
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Fig 71 . Herråkra
kyrka av tecknad av E
lhrfors 1889 i Smolandia Sacra. A TA.
Foto ATA.
Herråkra Church ,
drawn by E Ihrfo rs in
1889.
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Fig 72. Ritning till
förändring av kyrkans exte riör av R
Östberg 1900. R A.
Foto RA.
Drawing fo r alterations in the exterior af
the church by R Östberg, 1900 .
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vändigt med vitt samt äve n målat om och fö rgy llt predik stolsaltaret (se nedan).
Mot slutet av århund radet pl anerades en moderni sering av kyrkobyggnaden i enlighet med tidens smak. I
december år 1900 stadfästes det i tig 72 av bildade förslaget till moderni sering av exteriören , utfö rt av arkitekten Ragnar Östberg . 1 Fönsteröppningarna har här
gjorts rundbågiga och tom partiet fra mhäv ts. Lj udluckorna har äve n gjorts större och få tt profil erad omfa ttning och omgivande väggparti indelats geno m pilas trar.
Tornhu ve n har gjorts högre och karni sformad samt
fö rsetts med en åttkantig lanternin med spetsig huv
krönt av klot med kors. Fasaderna är tänkta att vitmålas , spån fö rekommer endast på takfallen.
I oktober 190 I tilkallades målarmäs tare Carlgren i
Växjö fö r råd och anvisningar om kyrkans må lande och
restaurering. I december antogs ett av målarmästarna
Nyden & Karlgren utarbetat förslag till målning och
dekorering av kyrkans innerväggar och tak (tig 76).
I j uli 1902 avsy nades byggnads- och snickeriarbetena. Kyrkan hade då fått de nu varande stora , rundbågiga fö nsteröppningarna enligt Östbergs förs lag med bågar och spröj sverk av järn (tig 73). Ytterväggarna var
klädda med liggande panel, torn hu ven och lanteminens
tak täc kta med koppar , övriga takfall med spån. De

°

Fig 73. Exteriör mot
norr efter 1902. Foto ATA.

Exterior lookin g
north after 1902 .
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båda hu varnas profil hade dock gjorts betydligt fl ackare än på Östbergs ritning och tornets pil astrar och
lister hade utelämnats. 19 12 målades kyrka n i grågult
med vita knutar och omfatt ningar. Man bör lägga märke till att ingen fö rändring skedde beträffande hu vudportalens utfo rmning. Den nu varande stentrappan oc h
järnräckena tillkom dock vid detta tillfä ll e.
Interiörens utseende efter restaure ringen fra mgår av
tig 74. De vävs pända väggarna var målade i gråv itt med
kvaderindelning, pilas trarna i bru ngul marmorering
med vita kapitäl, tunn valvet i gråblått med målat ramve rk i grågult. Korväggens dekorering hade utfö rts av
målarmäster Rolander , som också uppgjort fö rslage t
till fö rändringarna av predikstolsaltaret (se nedan).
T räinredningen var målad i ekimitation. Uppvärmningen skedd e genom en järnkamin i mu rad o mfattning , placerad vid nord väggen.
1953-54 genomfö rdes en ny, genomgripande restaureri ng efter fö rslag av arkitekten Bent Jörgen Jörgensen, Växjö, då kyrkan fi ck sitt nu va rande utseende .
Vid denna restaurering borttogs kyrkorummets ursprungliga och myc ket karakteri sti ska predikstolsaltare
(se nedan) och ersattes av separat altare med altarmålning av David Ralson och predikstol med målningar av
Torsten Hjelm (tig 77).
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Fig 74. Interiör mot
öster efter restaureringen 1902. Foto
ATA.
Int erior /ooking east
after the restoration
in 1902 .

Fig 75. 1nteriör mot väster efter läktarens och orgelns tillkom st 1876 (jfr fig 83). Foto ATA.
Jnterior /ooking 1vest after the erection of the gallery and
organ in 1876 (cfflg 83).

Fig 76. Förslag till dekorering av kyrko rummet av målarmästarna Nyden & Karlgren 190 1. Kyrkoarkivet. Foto 197 1.
Proposal f or the decoration of the interior by Nyden & Kar/gren , 1901.
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Byggnadshistoria
Fig 77. Interiör mot
öster efter restaureringen 1954. Foto
197 1.

Interior lookin g east
after th e restoration
in 1954 .

Fig 78. Interiör mot
väste r efte r restaureringen 1954. Foto
197 1.

lnterior looking west
after th e restoration
in 1954 .
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Inredning och inventarier
Altaranordning

Predikstol

Altaret utgörs av ett enkelt träaltare målat i ockragu lt.
Placerat mitt på den östra kortväggen . Härrör från
restaureringen 1954.
Altarringen, med sluten rektangulär planform , har
släta, rektangulära fyllningar. Målad i grågult , grått och
vitt. Överliggare och knäfall klädda med röd plysch .
Målningen härrör från restaureringen 1954.
Altarprydnaden består av en stor oljemålning på duk
(tig 79) i bred förgy lld ram på ett likaså förgyllt sockelparti av trä. Motivet utgörs av en illu stration till Matt
11 :28: " Kommen till mig I all e, so m arbete n oc h ären
betungade." Målningen är signerad David Ralson 54.
Skänkt av Herråkra kyrkliga syfören ingar i Björneke
och Vraneke.
Den ursprungliga altarprydnaden utgjordes av ett
förgyllt kors med törnekrans placerat mitt på det med
predikstolen sammanbyggda altaret (tig 80 , se nedan).

Modern predikstol, tillkommen i samband med restaureringen 1954 (tig 77). Placerad i korpartiets norra del.
Målad i samma grågula färgton som altarring och bänkinredning samt med listverk i ockra, mörkgrått, ljust
krapplack, gulrött och vitt. De tre fyllningsfälten pryds
av figurmålningar i kraftiga färger : I. Konungarnas och
herdarnas tillbedjan. -2. Kristus i Getsemane. T v de
sovande lärjungarna, t h soldaterna oc h Judas med
penningpungen. -3. Den helige andes utgjutande. Mittscenen omges av t v S Sigfrid, S Birgitta, Martin Luther, t h av Henrik Schartau, Peter Lorenz Sellergren
och Peter Wieselgren , alla kyrkolärare med stor betydelse för den svenska kyrkan. 11 Målningarna är utförda
av Torsten Hjelm 1954.
Den ursprungliga predikstolen utgjordes av ett s k
predikstolsaltare (tig 80-8 1), utfört efter ritningar av
arkitekten Axel Almfelt 12 1804. Predikstolen utfördes
1806 av byggmästaren Olof Jonsson , för " utskärningen
och ornamenter" svarade ställmakare n Holm i Växjö
(st prot). Mäster Holm begärde för sitt arbete "25 Rdr
Riksgäld med fritt skuts fram och åter, samt at de
stycken som skola utskäras ställas till honom oc h sedan åter hit. Mäster Ola begärer för sitt arbete 8 Rdr.
16 sh. jämte dertill behöflige dagswerken " (st prot
1804) . - "Äfven aftalades at 12 böcker guld skulle
anskaffas ifrån Stockholm til förgyllning på Predikostolen och en skicklig Målare till dess förgyllning och
målning antagas" (st prot 1806). På Almfelts ritning
finns anv isningen "Glorien målas, de öfriga ornamenter Sculpteras och förgylles: förbjuder kostnaden sådant , målas altsammans en. Bas-reliefs , det öfriga
marmoreras efter Ritningens anledning ." I maj 1807
tecknades kontrakt med målaren Carl Forssander i
Växjö om predikstolens samt kyrkans målning i övrigt
Ufr ovan).
1861 ommålades altare och predikstol och 1862 förnyade spegelfabrikör Wideberg förgyllningen på predikstolen , strålsolen , taket över predikstolen och korset samt försilvrade Kristusbilden och förgyllde ramen.
Även "gamla altartavlan" försågs med ny , förgylld
ram (st prot). På framsidan av predikstolen var alltså ,

Fig79. Altartavla av D Ralson 1964. Foto 197 1.

Altarpiece by D Ralson , 1964.
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Fig 80. Ritning till
altare och predikstol
av A Almfelt 1804.
RA . Foto RA .
Drawings for an altar
and pulpit by A Almfelt , 1804.

som även framgår av citatet nedan , en tavla fastsatt ,
sannolikt den tavla med den korsfäste Kristus som ses i
fig 97. Med den gamla altartavlan avses troligen målningen i fig % (se nedan).
I samband med den omfattande förändringen av interiören 1902 förändrades även predikstolsaltaret delvis.
I augusti 1902 "Beslutade kyrkostämman på förslag af
målarmästare Rolander och i enlighet med en af honom
uppgjord skizz att vid målningen af koret iakttaga, att
baldakinen öfver predikstolen flyttas in till väggen , sedan den nuvarande förgyllda triangeln och det derifrån
framstrålande gyllene knippet borttagits och att under
baldakinen anbringas kapitäler, som förgyllas, draperier och pilastrar, som på lämpligt sätt målas och att
vidare ofvan baldakinen från den ena kyrkans sidovägg
till den andra en båge anbringas med ifyllnad af lämpligt bibelspråk och att slutligen i ställ et för den nuvarande taflan på framsidan af predikstolen blef en ifyllning af kyrkliga emblemer, utförda i äkta guld , såsom
korset , tafloma, pilträd och palmträd. Alla dessa arbeten skulle af målaremästare Rolander utföras för ett
pris af, i ett för allt, hundra kronor. "
Korpartiets utseende efter denna restaurering framgår av fig 74. Predikstolen har fått den omtalade utsmyckningen med emblem på korgens framsida och

altarkorset har flyttats upp på ljudtaket , vilkens Jahvetriangel med strålsol är borta. Mellan korg och ljudtak finns också de föreslagna pilastrarna och draperimålningen.
Vid den senaste restaureringen 1953-54 borttogs
predikstolsaltaret. Restaureringsförslaget , utarbetat av
arkitekten B J Jörgensen , 1949, godkändes ej av riksantikvarieämbetet , som förordade att den kulturhistoriskt
intressanta och numera sällsynta altaranordningen
skulle bibehållas . 1952 tvingades dock den antikvariska
myndigheten
att
godkänna
borttagandet
av
predikstolsaltaret eftersom kyrkostämman var enhällig
i sitt beslut om den föreslagna förändringen av kyrkorummet. Predikstolen och altaret skulle dock förvaras
på betryggande sätt. iJ
Kombinationen predikstol-altare har gammal tradition inom den evangeliska kyrkan. I Sverige förekom mer den mycket ofta framför allt under senare delen av
1700-talet och början av 1800-talet. Senare uppstod
från kyrkligt håll en kritik mot detta bruk, som man
ansåg vara ett reformert drag och en profanering av
altaret och sakramenten . Under de senaste 100 åren
har därför dessa predikstolsaltare i stor utsträckning
avlägsnats. 14 I Kronobergs län återstår nu endast predikstolsaltaret i U rshults kyrka från tidigt 1800-tal. 15
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Bänkinredning

Bänkarna är samlade i två kvarter o m vardera 14 bänkar. I koret finns dessuto m vid de n södra väggen en
bä nk . Bänk inred ninge n ä r slute n oc h har släta rekta ngulära fyllningar (tig 77). Målad i grågu lt , invänd igt i
ockragult , samt med li stverk i lju st tegelrött , brunt och
vitt. Färgsättningen härrör från restaureringen 1954. I
den tredje bänken från väster på den norra sidan finn s
e n nu fastsatt enkel kyrktagningspall av furu (tig 82).
Vid restaureringen 1902 målades bä nkinred ningen i
ekimita tion med marmo rerade dörrspeglar (tig 74). Om
den ursprungliga färgsättningen finns inga arki vali ska

uppgifter. Sannolikt var dock bänkarna målade i grått,
eventuellt med marmo rerade dörrspeglar oc h bänknumme r i svart.

Orgelläktare

Orgelläktaren i väster uppbärs av fyra träkolonner
samt hörnpilastrar. Barriäre n har fra mskjutande mittparti och släta , re ktangulära fyllningar. Målad i vitt
med grått li stve rk . De båda läkta rtrappo rna har barriärer av samma utformning som läkta re n. Läktaren
fick si n nuvarande utformning oc h färgsättning vid restaureringen 1954 .
Läktaren uppfördes 1876--77 av byggmästaren Joha nnes Nilsson efte r e n vid Överintendentsämbetet
utförd ritning signe rad C A Be rg 1876 (tig 83). Målning
oc h förgyllning av läktare n omtalas 1877. Vid restaureringe n 1902 målades läktaren liksom övrig inredning i
e kimitatio n.

Orgel

Det nu varand e orge lverket ä r byggt 1942 av H Lindegren, Göteborg oc h o mfattar 10 stä mmor fördelade på
två ma nualer och pedal. 16
Det ursprungliga orgelverket om sex stämmor byggdes av orgelbyggaren C A Jo ha nsson 17 i Broaryd och
levererades i februa ri 1878. Orgeln invigdes den 17
april av mu si kdire ktöre n Albert Wide man frå n Växjö.
Orgelfasaden, so m be hå llits helt oförändrad , är utförd efter de n nämnda ritninge n av C A Be rg 1876 (tig
83). Målad i vitt med orname nt i rött och guld 1954. Vid
restaureringen 1902 målades fasade n i e kimitation med
förgyllda o rna ment (tig 75).

Nummertavlor

Två rektangulära numme rtav lor med snidade ramar.
Placerade på den östra korväggen (tig 77). Siffertavlan
svart, ramen målad i vitt och guld , de rikt snidade överoc h understyc ke na målade i rött och guld. Sannolikt
tillkomna i samband med restaureringen 1902. En
numme rtav la , enkel, rektangulär, ä r även uppsatt på
den no rra långvägge n (tig 77). Tillkommen 1954.
En äldre nummertavla med snidad förgylld ram med
rosett har äve n bevarats . Sannolikt identi sk med den
nummertav la som uppges vara ny 1807 (inv).
Fig 8 1. Altaret och predik stolen efter 1902 års restaurering.
Foto ATA.
Altar and pu/pit after the 1902 restoration.
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Dop redskap

Dopfunt av bonad ek med snidad ornamentik (fig 78).
Efterbildar de kalkformade 1600-talsfuntar av polerad
kalksten som är vanliga i trakten (jfr ovan Lenhovda
kyrka). Höjd 97 cm. Sannolikt anskaffad i samband
med restaureringen 1902.
Tidigare använde man sig av ett ställ av mörkbonat
trä till dopskålen , som placerades på altarringen.
Till dopfunten hör ett dopfat av nysilver. Diameter
39 cm. Anskaffat 1905. Tidigare omtalas ett mässingsfat, brukligt vid barndop, samt en dopskål av tenn (inv
1857).

Nattvardskärl

Kalk av silver, invändigt och delvis utvändigt förgylld
(fig 84). Stor, bägarformad cuppa med våglinje runt
brämet , skaft med våglinjer och rund , tillplattad, ornerad nod, samt rund, profilerad fot med graverade tungor och fastlött, gjutet krucifix. Höjd 23 cm, cuppans
diameter 11 cm , fotens 12,5 cm. Foten stämplad av
Johan Berggren i Växjö (mästare 1715-1735). Under
foten står A" 1728. Cuppan stämplad av Johan Samuel
Gottfrid Lange i Växjö (mästare 1798-1820) år 1814. I
räkenskaperna uppges att guldsmeden mäster Johan
Berggren "för Kyrkiokalkens omgiörande , samt 12!
Fig 83. Ritning till
läktare och orgelfasad av C A Berg
1876. RA. Foto RA .
Dra1ving for the gallery and organfront
by CA Berg, 1876.

Fig 82. Kyrktagningspall , nu placerad i det norra bänkkvarteret. Foto P Rittsel 1975.
Churching bench , now in the north block af pe1vs .
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Fig 84. Kalk och paten av delvis förgyllt silver. Kalken utförd
av J Berggren i Växjö 1728, den förstorade cuppan och patenen stämplade av J S G Lange i Växjö 1814. Foto 1971.
Chalice and paten, ofpartly silver-gift. The chalice 1vas made
in 1728 by J Berggren of Växjö, the enlarged bo1vl and paten
stamped by J S G Lange of Växjö in 18 14.

Fig 85. Vinkaraffer av glas med målad dekor i vitt, 1878. Foto
P Rittsel 1975.
Glassflagons with painted , white decoration . 1878 .
Fig 86. Sockenbudskalk av tenn . 1700-talet. Foto 1971.
Pewter viaticum cha/ice, 18th century.

Fig 87. Förvaringsaskar av trä och spån. Den minsta asken
inköpt som oblatask 1722. Foto P Rittsel 1975.
Boxes of wood and shavings. The smal/est 1vas bought as a
bread box in 1722.

Inredn ing oc h in venta rie r

lod tillsläpt Silfwe r och I-! ducat till fö rgylning, bekom
efter quittense d. 14 Juli 1728 .... 3 1:- " . Å r 18 13 ansågs kalken vara för liten varför man följ ande år lät
mäster Lange i Växjö fö rse den med ny och större
cuppa.
Den tillhörande patenen tillkom vid samma tillfäll e .
Patenen (fig 84) är av sil ver samt delvi s fö rgylld . r det
nedsänkta mittpartiet finn s en grave rad framställning
av Agnu s dei samt på brättet ett likaså graverat kors
inom rundel. Diameter 14 ,5 cm. Samma stä mpl ar som
kalkens cuppa.
Vinkanna av sil ve r. Rund , profil erad fo t med gjuten
bladkrans, slätt , päronfo rmat li v, profil erat lock krönt
av ett kors . Höjd utan krönornament 28,5 cm. Enligt
stämplarna tillverkad av L Samu elsson, Stoc kholm ,
1954. Samtidigt anskaffades äve n en obl atas k (se nedan).
Oblatas kar: I. Av glas (fig 88) . Bukig, upptill något

Fig 88. Oblatask av
glas. Se n 1700-talstyp. Sann olikt till verkad på Kosta . Foto
197 1.

Glass bread box.
Late 18th century
type . Probably made
at Kosta.
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avs malnande as k på rund fo t. Ringfo rmade , påklippta
öron . Locket krönt av en kronfo rmad knopp med påklippta, kru sade glas trådar. Höjd med krönornament
16,5 cm. Sen 1700-talstyp. Sannolikt till ve rkad på Kosta glas bruk . 18 Ej upptagen i 1807-09 års inventarium ,
däremot 1857 . - 2. Av silver , invändigt förgylld . Rund
profilerad fo t , runt slätt liv , korskrönt lock i samma
utföra nd e som på vinkannan ovan. Samma stämpl ar
som vinkannan. Höjd utan krönornament 8 cm.
En obl atas k av trä inköps 1722 oc h fö rekommer sedan i inventarieförtec kningarna till och med 1808-09.
Sannolikt identisk med den lilla svarvade träas k med
profil erat lock som ses i fi g 87.
T vå vinkaraffer av glas med i vitt målad dekor (fig
85). På ena sidan Ja hve triangel med strålkrans , på den
and ra embl em beståe nde av kalk med strålkrans, kors
och ankare. I botten inri stat I. T iander 1878 . Höjd utan
pro pp 29 cm.
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Fig 89 . Ljuskrona av
glas tillverkad på
Kosta 1759--00. Detalj av fig 58. Foto
1971.
Glass chandelier,
made at Kosta in
1759--00. Detail af
figure 58.

I 1729 års inventarium omtalas " Ett Holländare
Krus at hafva wijn utj på Altaret." 1857 omtalas det
som " Ett blått och hvitt Porcelains krus med Tenn
lock." Ej bevarat.
Sockenbudstyg: I. Sockenbudskalk av tenn (fig 86).
Slät cuppa, fot och skaft rikt profilerade. Stämplar
saknas. Höjd 11,5 cm, cuppans diameter 7 cm . Troligen 1700-talet. -2. Sockenbudskalk av nysilver, invändigt förgylld , med tillhörande paten och oblatask. Förvaras i svarvat träfodral. Anskaffat 1875.

Brudkrona

Modern brudkrona av förgyllt silver besatt med pärlor,
akvamariner och ametister. På kronringens insida inskriften: "Gåva till Herråkra kyrka från kyrkliga syfö-

reningen år 1964." Enligt stämplarna tillverkad av T
Eldh , Cesons Guldvaruaktiebolag, Göteborg , 1964.
Höjd 8,5 cm , diameter 7,5 cm.

Ljusredskap

Hyttarbetad ljuskrona av glas med tolv armar, prydd
med kedjor och rosetter av olika slag (fig 58 , 89) . Höjd
93 cm . - Ljuskronan , som är helt intakt, har av Edvard
Strömberg tillskrivits hyttmästaren Tomas From vid
Kosta glasbruk och är sannolikt utförd 1759-60. Mellan
åren 1742 och 1844 tillverkades på Kosta glasbruk 54 st
ljuskronor. Inte mindre än 35 st av dessa tycks ha
tillverkats av From , som arbetade på Kosta från
1742-47 , återvände 1757 och fortsatte som hyttmästare
fram till sin pensionering 1766. Av alla dessa kronor

Inredning och in ventarier

har endas t ett få tal hittill s återfunnits. Förutom ljuskro nan i Herråkra, som är den största och enda helt
bevarade , finn s i Ekeberga kyrka , till vilken fö rsamling
Kosta hör, en ljuskrona , som 1942 kompletterades och
restaurerades genom Edvard Strömberg, samt fragment av ytterligare två kronor. I grannkyrkan i Hälleberga fanns dessutom fram till kyrkans brand 1976 en
mindre lju skrona , som möjligen var till verkad på Kosta. 19
Om Herråkrakro nan uppger inventarieförteckningen
1807-09 att ljuskronan då är ny oc h anskaffad som
ersättare "efter den på Jul edage n 1806 föro lyc kade."
Pengarna hade insaml ats bland " fö rsamlingens ungdom" oc h en " Förteckning på denna Församlings
ungdom som förskutit till Nyia Liu s Cronan, hwilkas
namn och gåfwer till deras heder härunder antiknas,
T ill Guds heliga namn s äro , denna kyrkas prydnad ,
Oc h församlingen till heder" inramades och uppsattes i
kyrkan, där den nu är pl acerad i vapenhu set. Först på
förteckningen står bond sönerna, därefter pigor , torpare oc h utsocknes , ru sthåll are och sist korpraler. 20 Några uppgifter om varifrån denna praktfulla lju skrona inköpts finn s däremot ej .
Lj uskro nor av mässing: I. För 12 lj us. Kort , profilerad mittstång med stort ändkl ot , brutna lju sarmar,
mu sselfo rmade droppskålar , refl exornament i form av
blommor. Höjd 55 cm. Nu monterad för elektri skt lju s .
Hänger i sakri stian. Ursprungligen i gamla kyrkan.
Lj uskro nan inköptes 1757 tillsammans med en ljusstake till predikstolen av " Giördelmakaren Äreborne och
Konstärfarne Mäs ter Eric Lund vall uti Wexiö" , vilken
" transporterade på egen kostnad hit henne d. 18 Dec.
1757, tå han, sielf hängde up henne och hwer och en
giorde sitt til at pruta det bäs ta kiöp, tå han äntel.
lämnade bägge till ... 86. - Järnen till Läncken, hvaruti denna Liu s Crona hänger , släpte Kyrko herden
Mag. Sve n Lauren (not 2) til , och tager derföre ingen
betalning. Arbetslönen för denne Länks Smidande ho s
M: Stendahl på Linnebiörke Såg skiänktes ." -2 . Ett
par för 20 lju s i två kransar. Monterade för elektri skt
ljus . Efterbildar barockkronor. Höjd 105 cm. Hänger i
mittgången (fig 77). Inköpta 19 17.
Lj usstakar: I. Ett par av gjuten mässing (fig 90).
Barocktyp. Rund , hög , profilerad fo t , rund mellanbricka, balusterformat skaft . Den ena lju sstaken är
under foten märkt sammanskrivet HR samt dessutom
ett bomärkeliknand e tecken, sannolikt ett till ve rkarmärke , bestående av ett W samt en timgl asliknande
form. På fotli sten initialerna E :S: D . Den andra lju sstaken har samma initialer men saknar till verkarmärket. Höjd 30 cm. Inköpta år 1707 (räk). Överförda från
gamla kyrkan där de användes so m altarstakar. -2 . Två
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Fig 90. Lj usstake av gjuten mäss ing. Inköpt år 1707 . Försedd
med tillverkarmärke. Foto 1971.
Cast brass candlestick, purchased in 1707. S ta mped with the
maker's mark .

Fig 9 1. Ljusstakar av pressglas. Inköpta på 1850-talet. Tillverkade på Kosta Glasbruk . Foto 1971.
Pressed glass candlesticks , purchased in th e 1850's. Made at
Kosta .
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Textilier

Fig 92. Väggplåt av förtent bleckplåt. 1700-talet. Foto 1971.

S conce, tinn ed sheet meta/, 18th century.

par av pressglas. Fyrsidig fot, högt åttkantigt skaft (fig
9 1). Höjd 2 1 cm . Inköpta 1854. -3. Ett par av pressglas. Rund fot , runt skaft med nod (fig 9 1). Höjd I5 cm.
Upptagna i inventarieförteckn ingen 1857. Ursprungligen 4 stycken. --4. Två par lju sstakar av nickel. Det ena
höjd 20 cm , det andra 15 cm. Ena paret inköpt 1884. -5.
Ett par kandelabrar av nickel för tre ljus. Stämplade
"Ljuders Nickel Silfver Fabrik 20 % B F No 9." Använda som altarstakar efter restaureringen 1902 (fig
81 ). --6. Kandelaber av gjuten mässing för sju lju s.
Efterbildar barockkandelaber. Höjd 60 cm. Inskrift på
foten: "Ti ll Herråkra kyrka år 1954 av kontrakts prost
och fru Liljorstrand ." 21 -7. Fyra stycken av sil ver.
I0-kantig , hög fot, kort cylindriskt skaft , rund droppskål. Enligt stämplarna tillverkade av Guldsmedsaktiebolaget 1966. Höjd 23 cm. Används som altarstakar (fig 79) . Två försedda med in skriften: " Gåva till
Herråkra kyrka av Vraneke och Björneke kyrkliga syförening 1966. " De båda övriga: " Gåva till Herråkra
kyrka av syskonen Petersson Björneke 1966."
.Väggplåtar: -I. Ett par av förtent bleckplåt med rik ,
dnven dekor (fig 92). I mittpartiet ett mansansikte.
Barocktyp. OmkriHg 1700. Ljusarmarna saknas . Mått
20 cm x 2 1 cm . Ej upptagna i kyrkans in ventarieförteckningar. -2. 12 stycken av mässing för elektriskt
ljus. Anskaffade 1954. Placerade på långväggarna (fig
77). -3. Ett par moderna , efterbi ldar barockplåtar. På
läktaren (fig 78).

Antependier: I. Av svart kläde med appli cerat kors av
brun sammet. Mycket skadat. Sannolikt anskaffat omkring 1809 till det nya altaret. 1827 anskaffas ett nytt
antependium av svart sammet med si lvergaloner. Ej
bevarat. -2. Av rött kläde. Nedtill vävt band med
tofsar. Broderat kors med alfa och omega, liljor och
törnrosor. Vid kortsidorna bårder med rankor. Broderierna utförda i beige och gult. Skadat. Nu på sakristians altare. Anskaffat tillsammans med ett bokbräde till
kyrkans huvudaltare 1902 (fig 76). -3. Av benvitt ,
mönstrat siden. Upptill broderat brun med Kristi monogram och stili serad vinranka i gu ld, silver oc h olikfärgat garn. Signerat "Herråkra k:a av d:r och fru
Widholm Libraria Komp. A-L 0. (= Anna Lisa Odelquist) 1954." --4. Av svart, mönstrat linne oc h ull.
Applicerat kors av silvergalon och blåa band med broderier. Signerat " Libraria Komp A-L 0. (= Anna Lisa
Odelquist) 1954." -5. Av grönt linne. På mitten applicerat kors av blått band med broderier i guldtråd och
olikfärgat gam. På kortsidorna applicerade band av
guldgalon. Strödd a, broderade timglas. Signerat " Libraria Komp . A. L-0. E (= Anna Lisa Odelquist Ekström) 1955."
Mässhakar: I. Av vinröd, omönstrad sammet. På
ryggsidan ett applicerat kors av guld- och silverspetsar.
På framsidan IHS av applicerad silvergalon. Foder av
röd taft. Längd 150 cm. Skadad. Upptagen i 1729 års
inventarieförteckning. -2. Av brunsvart sammet. Kantad med dubbel si lvergalon. På ryggsidan applicerat
kors av silvergalon med broderad törnekrans , på framsidan Jehovatriangel med strålsol. Inköpt 1857. -3 . Av
benvitt , mönstrat siden . Foder av lju sgrönt siden.
Okformad besättning samt på ryggsidan mittbård av
grönt siden med rika broderier - korsstav , liljor och
druvklasar - i guld, silver och olikfärgat silke. Strödda
vinblad. På framsidan broderad strålsol. Signerad
" Libraria 1939 Komp M. G . (= Märta Gahn)." Gåva
av kyrkliga arbetskretsarna. --4. Av violett , mönstrat
siden. Violett foder. På ryggsidan appli cerat Y-kors av
grått siden och guldgalon , på framsidan V-formad besättning. Signerad "E. M. (= Edna Martin) Liciu.m
1958."
Kalkdukar: I. Av mörkblått siden , kantad med
knypplad guldspets (fig 94). Applicerat kors av samma
spets omgivet av blombuketter broderade med guldtråd
och paljetter. Mått 55 cm x 55 cm. Möjligen identisk
med den kalkduk so m enligt räkenskaperna inköptes
1826. -2. Av grönt, mönstrat siden kantad med guldgalon . I ena hörnet broderat Kristusmonogram och kors.
Signerad "Libraria 1954. "
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Fig 94. Kalkduk av mörkblått siden med broderier i guldtråd
oc h paljetter. Möjligen identi sk med en kalkduk som inköptes
1826. Foto 197 1.

Cha/ice veil, dark blue silk 1vith embroidery in go ld thread and
spangles . Possibly identical with a chalice veil purchased in
1826.
Fig 95. Doppåse med mössa. Tryckt linne med tyllvolanger,
bandbesättningar och påsydda glaspärlor. Omkring 1830. Deponerad av Hembygdsföreningen. Foto 197 1.

Christening robe and cap . Printed lin en 1vith bobbin-net f ri/Is,
ribbon trimmings and glass beads. Around 1830.

Bokbräde i fo rm av en rektangulär skiva klädd med
rött kläde (fig 93). Brod erier i gult oc h beige. Anskaffat
1902 samtidigt med antependium nr 2 till kyrkans altare
(fig 81).
Kollekthåvar: I. Av svart sammet med guldgaloner
oc h guldfrans. Mycket trasig . Holk av järn , blåmålat,
svarvat träskaft. Upptagen i inventarieförteckningen
1788. -2. Ett par moderna av rostrött linne med ap plicerade band och broderier. Mässingshållare oc h träskaft.
Predikstolskläden: Tre stycken predikstol skläden,
hörande till antependierna 3, 4 och 5. Anskaffade samtidigt med dessa.
Dopklänning av benvit , broderad tyll med blå underklänning. I kyrkan förv aras äve n en äldre dopdräkt,
deponerad av Herråkra hembygdsförening. Dopdräkten (fig 95) utgörs av en lång doppåse av tryckt linne
med tyllvolanger , bandbesättningar och pås ydda glaspärlor. Den tillhörande mössan är av tyll med bandrosetter. Sannolikt från omkring 1830. 22
Fig 93. Bokbräde. Rött kläde med broderier i gult och beige .
Anskaffat 1902 (jfr tig 8 1). Foto 1971.

Book rest. R ed cloth with embroidery in go /d and beige.
A cquired in 1902 (cffig 81).
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Fig 96. Skattepenningen. Oljemålning,
skänkt mellan 1788
och 1799 av överjägmästaren G 0 Pilo på
Heda. Foto 197 1.
"Tribute Mon ey" .
Oilpainting, presented between 1788 and
1799, by Forest
Superintendent G O
Pila of Heda.

Altarmatta, anskaffad 1955. Nöthårsmatta i gråvitt ,
blått och rött. Ka ntbå rd med stiliserat blommönster.
Signerad " KLH (K ronobergs Läns Hemslöjd) IK (Irma Kronlund) 1955." Samtidigt anskaffades även en
flossamatta till koret. Likartad fårgställning, geometriskt mönster. Samma signatur.

Övriga inventarier

Oljemålning på duk inramad i bred guldram med stuckornament (fig 96). Dagermått 64 ,5 cm x82 cm. Saknar
signatur. Delvis skadad. Moti vet utgörs av Skattepenningen med Kristus besvarande frågor om kejsarens
skatt (Matt 22: 16-22). Målningen uppges i 1807 och
1809 års tillägg till 1788 års inventarieförteckning vara
skänkt av överjägmästaren Pilo, d vs Gustaf Olof Pilo ,
1770-1799 ägare till Heda gård i Herråkra socke n, och
son till konstnären Carl Gustaf Pilo. 23 Målningen ha r
alltså skänkts efter 1788 till gamla kyrka n , där den
eventuellt a nvändes som altartavla. Den nu varande
ramen bör ha tillkommit 1862, då spegelfabrikören Wideberg i Växjö bl a försåg "gamla altartavlan" med ny ,
förgylld ram (st prot , jfr ovan) . Nu placerad i sakristia n.

På inte riörbilden i fig 74 , tagen efter 1902 års restaure ring, ses två rektangulära tavlor med skulpterad
Kristusfigur omge predikstolens korg: I. Den högra
tavla n (fig 97) , som tidigare var placerad på predikstolskorgen ovanför alta ret (jfr ovan) , utgör av en
olje målad träpannå med påsatt skulpterat krucifix.
Kristusbilde n är förs ilvrad, ländkläde och kors förgyllda. De n målade bakgrunden utgörs av ett förmörkat
landskap där Jerusalem skymtar i fjärran. Ovanför korset texten: " Ha n Är För Wåra Synder Skuld Dödad. "
Dagermått 58,5 cmx43,5 cm. Inramad i smal , förgylld
ram. Tavlan uppges i det nämnda tillägget till 1788 års
inventa rieförteckning vara skänkt av fru Modigh i Växjö, sannolikt hustru till Samuel Modigh , borgare i Växjö och ägare till Heda gård 24 före den ovan nämnde G
0 Pilo. -2. Den på interörbilden vänstra tavlan , som är
av samma storlek och inramad på samma sätt , visar
den uppstå ndne Kristu s med segerfana (fig 98) mot ett
målat landskap med palmer och en stadsvy, Jerusalem,
i fjärran. De n skulpterade Kristusfiguren ä r fö rsilvrad,
ländkläde och fana förgyllda . Ovanför Kristus texten:
" Han Är För Wår Rätfådighet Skuld Uppstånde n."
Tavlan uppges 1897 vara skänkt av dåvarande kyrkoherde n i Algutsboda C A Andersson, 25 tidigare kom-
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Fig 97. Kristus på korset. Träskulptur mot målad fond.
Skänkt omk ring 1800 av "fru Modigh i Växjö". Foto 1971.

"Chris! Crucified". Wooden sculpture on a painted background. Donat ed around 1800 by "Mrs Modigh of Växjö".

minister i Herråkra. - Båda tavlorna nu uppsatta i
sakristian.
Ståndur med svängt fodral (fig 77). Som krönornament en urna. Målat i vitt och guld . Urtavlans timvisare utformad som ett ringkors. Signerad S Lindblom .
Enligt räkenskaperna 1832-33 inköptes ett väggur för
33: 16. Året därpå försåldes ett väggur, sannolikt det
slagur som inköpts 1816 och 1817 försetts med fodral
av " Mäster Sjöberg" (räk).
Oblatjärn utan stämplar och ornament. Plattans mått
18cm x 10 cm. Uppges i inventarieförteckningen 1857
vara skänkt av Sven Danielsson i Holmatorp.
Av äldre inventarier återstår i övrigt två järnbeslagna
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Fig 98. Den uppståndne Kri stus. Träsku lptur mot målad
fond. Skänkt under senare delen av 1800-talet av kyrkoherden
C A Andersson. Foto 1971.

" Th e R esurrection ofChrist" . Wo oden scu/pture on a painted
background. Presented by Vicar CA Andersson , in th e late
19th century.

ki stor, en gråmålad brudbänk samt den ovan nämnda
kyrktagningspallen (fig 82).

Klockor

De båda klockorna i kyrkans torn är båda äldre klockor
som omgjutits år 1902. Storklockan , som bär inskriften
"År 1902 omgjuten" , var ursprungligen medeltida (fig
61). Lillklockan bär inskriften : "År 1902 blef denna
klocka, som sedan 1746 kallat Herrå kra församling till
Herrans gårdar till följe af uppkommen spricka omgjuten af Joh. A. Beckman Co Stockholm ." Om gjutningen av den äldre klockan se ovan Gamla kyrkan.

Noter
I. L-0 Larsson, Det medeltida Värend, s 90.
2. Sven Lauren (Laureen), f i Sjösås 1710, kh Dädesjö
1757-79. Gift m företrädarens dotter Sara Elisabet
Hamn. Om L se i not 3 angiven litteratur.
3. Citat ur "Kyrkoherde , Magistr. Sven Laurens Berättelse
om Dädesjö pastorat , den 3 febr. 1758. " Efter Sigfrid L
Gahm-Perssons avskrift i Arc . Smolandicum, XII :te
bandet , N:o 661 i Växjö Gymnasiebibliotek . (Nu
VSLB). Publicerad med kommentar av H Gustafson , i
HCÅ 1946, Växjö 1947.
4. Se M Ullen, Drevs och Hornaryds kyrkor , s 97 ff och
Densa mma , Granhults och Nottebäcks kyrkor, s 297 ff.
5. Ja cob Hamn, f i Ljungby 1673, kh i Dädesjö 1741-55.
Efterträddes av S Lauren , not 2.
6. Andreas Larsson Wetterholtz, f 1702, d 1771 , klockgjuta
re i Malmö, son till klockgjutaren Lars Andersson Wet
terholtz, mästare 1729.
7. Om gjuthuset i Växjö se L M Halmbä ck , Klockor, klock
spel, gjuthus, i: E Gustafsson o M Ullen , Växjö domkyr
ka , s 231 f.
8. Foto samt kortfattade uppgifter i A TA , vilket ej upp
märksammats av M Ämark i Sveriges medeltida kyrk
klockor.
9. Jon Aspelin , f i Hagshult 1744, kh i Dädesjö 1780--1827,
prost 1786. Efterträdde S Lauren , not 2.
10. Ragnar Östberg , f 1866, d 1945 , arkitekt i ÖIÄ , professor
i arkitektur vid Konsthögskolan 1922-32. Mest känd som
skapare av Stockholms stadshus 1911-23 . Ö var en le
dande gestalt i det tidiga 1900-talets svenska arkitektur.
Omkring sekelskiftet ritade han även en del möbler och
inredningar för privatbostäder och kyrkor.
11. H en rik S Schartau, f 1757, d 1825 , präst , verksam i Skå
ne . Gav genom sina predikningar och skrifter upphov till
den stränga, religiösa folkrörelse som kallas Schartaua
nismen och som framför allt lever kvar i västra Sverige. 
Peter Lorentz Se/lergren , f 1768, d 1843 , präst, komminis
ter från 1812 i Hälleberga i Uppvidinge , Småland. En av
förgrundsgestalterna i 1800-talets kyrkliga väckelse med
utgångspunkt i gammalpietismen. - Peter Jonasson
Wieselgren , f i800 , d 1877, av småländsk släkt, präst,
litteraturhistoriker, nykterhetsförkämpe.
12. Lorentz Axel Fredrik Almfelt , f 1781 , d 1844, konduktör
vid ÖIÄ. Mest känd som politisk karikatyrtecknare och
gravör. Har bl a ritat Spånga kyrkas tornhuv , Rinkaby
kyrkas orgelfasad . Högby kyrkas tornhuv (Ö I) och pre
dikstol för Marstrands kyrka.
13. Predikstolsaltaret förvaras i nedmonterat skick i kyrkstal
let, tyvärr på ett sådant sätt att det ej varit möjligt att
granska de olika delarna elller fotografera dessa.
14. Någon historik över predikstolsaltarets historia i Sverige
och dess bakgrund finns ej. Fil dr Göran Alm , som genom

sin avhandling om metodistisk kyrkoarkitektur även
kommit in på problematiken kring dessa predikstolsalta
ren , har haft vänligheten att göra följande samman
ställning: "År 1861 hölls i den tyska staden Eisenach en
kyrkobyggnadskonferens där man antog ett kyrkoarkitek
toniskt program, det så kallade Eisenacher Regulativ .
Detta program som i det närmaste hade lags karaktär
angav mycket snäva gränser inom vilka den protestantis
ka kyrkoarkitekturen skulle utvecklas. Den byggnadsstil
som framför andra utpekades som den förnämsta var den
gotiska och det var följaktligen i nygotisk stil som nya
kyrkor borde byggas. I regulativets paragraf 10 står: 'Die
Kanzel darf weder vor noch hinter oder iiber dem Altar,
noch iiberhaupt im Chore stehen'. I och med denna para
graf bröt man i Tyskland , om än tillfälligt , med en 300-årig
luthersk tradition med predikstolsaltare.
År 1887 utkom ÖIÄ med en regelsamling för svensk
luthersk kyrkobyggnation , kallad Allmänna Anvisningar
Rörande Kyrkobyggnader På Nådig Befallning Samman
fattade Af Kongl. Öfverintendents-Embetet. Denna
skrift bygger i hög grad på Eisenacher Regulativ. Predik
stolsaltaren ansågs som helt förkastliga då ' predikanten
föranleddes att likasom trampa det heligaste under fötter
na' . Det var en under sent 1800-tal allmän uppfattning om
predikstolsaltaret, som sammanfattades i Allmänna An
visningar. Man ansåg, och många menar så än idag, att
predikstolsaltaret innebär ett profanerande av altaret och
sakramenten och att detta skulle vara ett reformert drag
som ej kan accepteras i den svenska lutherska kyrkan.
Därför har under de senaste I00 åren ett mycket stort
antal predikstolsaltaren avlägsnats. Antalet svenska kyr
kor som haft predikstolsaltare har varit betydande. En
bart en genomgång av bildarkivet i A TA visar ca 130
exempel på detta. Sannolikt har det funnits betydligt fler.
Exakt hur lång tradition predikstolsaltaret har i Sverige
har ej varit föremål för forskning, men de första idag
kända tillkom omkring år 1700. Arkitekten Nicodemus
Tessin d y ritade exempelvis ett predikstolsaltare till sitt
gårdskapell på Boo egendom på Värmdö.
Predikstolsaltaret , namnet uppstod först under senare
delen av 1800-talet, är inte , som många kritiker uppfattat
det, en frukt av radikal protestantism med dragning åt
reformerta tankegångar. Tvärtom har det sitt ursprung i
den katolska kyrkan där det under medeltiden inte var
ovanligt att ett altare placerades under predikstolen. Det
ta bruk kritiserades skarpt vid det Tridentinska kyrkomö
tet (1545--63). Under senmedeltiden förekom det i Tysk
land att korskranken utformades så att läktarbröstningen
också bildade en predikstol. Dessa predikstolar, som
normalt stöddes av pelare , bildade i sin tur ett ciborium
över lekmannaaltaret, som hade sin givna plats framför

Noter
korskranket. Exempel på detta finns i katedralerna i
Magdeburg, Stendal och Havelberg och i klosterkyrkan i
Jerichow. Dessa exempel bör knappast betraktas som
regelrätta predikstolsaltare utan snarare som föregångare
och inspirationskällor.
De första evangeliska predikstolsaltarna tillkom i slotts
kapellen i Rothenburg/Fulda och Schmalkalden, 1581
resp 1585-90. I Schmalkalden placerades predikstols
korgen högt upp på fondväggen medan altaret, som place
rats nedanför, utgörs av ett fristående bord. Under
1600-talet växer mer organiska enheter fram men prediks
tolsaltarets historia har i Tyskland präglats av stor varia
tion . Det är av intresse att påpeka, att det var i furstlig
miljö som predikstolsaltaret växte fram i det lutherska
Tyskland . Furstarnas stora betydelse för lutherdomens
utbredande är ju ett känt faktum .
Någon typologisering av det svenska materialet har ej
ägt rum. Stilmässigt har predikstolsaltaret följt den tradi
tionella utvecklingen - barock , rokoko , klassicism osv .
Ett dominerande drag i det svenska beståndet är att själva
predikstolen fått traditionell utformning och hängts upp
på korväggen. Vanligen har då en trappa från den bakom
koret belägna sakristian lett upp till predikstolen . Altaret
fick sin plats nedanför, ofta placerat direkt mot korväg
gen . Enheten mellan predikstol och altare betonades ofta
genom ett gemensamt arkitektoniskt ramverk. Prediksto
lens framsida kunde också förses med en altarmålning av
traditionellt slag.
Ytterligare ett samfund i Sverige har i hög grad brukat
predikstolsaltare, nämligen Metodistkyrkan . Detta sam
fund har sedan den första kyrkan byggdes 1869-70 fram
till omkring 1950 genomgående använt denna liturgiska
enhet. Det metodistiska predikstolsaltaret är dock något
annorlunda utformat än de tidigare beskrivna. Hela pre
dikstolsaltaret är fristående och placerat på en plattform
framför korväggen . Predikstolen är av katedertyp. Alta
ret är placerat framför plattformen och i regel samman
byggt med denna" (Göran Alm) . - Se även H Mai, Der
Evangelische Kanzelaltar, Halle (Saale) 1969 sar.it G
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Alm, Enkel men värdig, metodistisk kyrkoarkitektur i
Sverige 1869-1910, Sthlm 1974.
På Öland förekommer predikstolsaltaren i Ås , Hulter
stads och Ventlinge kyrkor. Även i Mörbylånga och
Gräsgård har predikstolarna tidigare varit placerade över
altaret. Uppgift av R Boström.
Disposition : Man /: Principal 8, Gedackt 8, Oktava 4,
Rauschkvint 2 ch . Man //: Fugara 8, Rörflöjt 8, Gems
horn 4, Blockflöjt 2. Pedal: Subbas 16, Principal 8
transm från Man I). Koppel: I/P, II/P, Il 4/P, Il/I , Il
16/1, Il 4/1. Tutti. Pneumatisk. Sju av stämmorna härrör
helt eller delvis från den tidigare orgeln.
C A Johansson , Hovmantorp , orgelbyggare. Under
1850-talet tom 1861 i bolag med Johan Magnusson (se
ovan, Lenhovda not 42). - Se E Erici, Inventarium ... , s
284.
Två oblataskar av liknande slag har bevarats i Sjösås
kyrka, se M Ullen , Kyrkorna i Sjösås , fig 76. I Ekeberga
kyrka, till vilken församling Kosta hör, finns ytterligare
två av samma typ.
Se E Strömberg , Några svenska ljuskronor av glas från
1700-talet. Rön i samband med några restaureringsarbe
ten, i: HCÅ 1946. Om Strömbergs insatser se Edvard
Strömberg in Memoriam , i: HCÅ 1946.
Förteckningen finns återgiven i E Strömberg , a a .
Per Th eofrid Li/jorstrand, 1926 kh i Dädesjö, kon
traktsprost. Gift m Maria Birgitta Transtedt .
Om denna typ av dopkläder se M Lindström , Kristninga
kläder, i: Kulturens årsbok 1957, Malmö 1958.
Gustaf Olof Pilo, överjägmästare, omtalas 1770--99 som
ägare av Heda gård i Herråkra socken. Se Heda gård och
dess ägare sedan 1721 , artikel i: Smålandsposten 19/9
1%8. - G 0 Pila var son till hovmålaren Carl GustafPila
och Eva Maria Malmgren , kyrkvärdsdotter i Hofterup,
med vilken Pila trolovade sig 1738 och uttog lysning 1740,
då de väntade barn. Äktenskapet upplöstes 1747. Se
Svenskt konstnärslexikon.
Se den i not 23 omnämnda artikeln om Heda gård.
Carl August Andersson , kh i Algutsboda 1891-1912, född
i Ekeberga, komminister i Herråkra 1874-83.

Förkortningar
ATA
HCÅ
inv
inv 1829

KB
K-byrån
KBS
kr prot
LMV
PÄ
RA
Raä
räk
SHM
SM
st prot
SvK

Antikvariskt-topografiska arkivet i Raä, Stock
holm.
Hylten-Cavalliusföreningens årsbok
inventarieförteckning
en på grund av en kgl förordning 17/4 1828 före
tagen inventering av forntida minnesmärken i kyr
kor och på kyrkogårdar. Protokollen , som fördes
av prästerna, utskrevs i flera exemplar, varav en
serie förvaras i respektive kyrkoarkiv och en serie i
ATA
Kungliga Biblioteket , Stockholm
Kulturhistoriska byråns arkiv , A TA , Raä , Stock
holm
K Byggnadsstyrelsen
kyrkorådsprotokoll
Statens Lantmäteriverks arkiv , Gävle
Pastorsämbetet
Riksarkivet, Stockholm
Riksantikvarieämbetet, Stockholm
räkenskaper
Statens Historiska Museum , Stockholm
Smålands Museum, Växjö
stämmoprotokoll
Sveriges Kyrkor, Konsthistoriskt inventarium, utg
på uppdrag av VHAA , Stockholm 1912

YLA
VSLB
VHAA
vis prot
ÖIÄ

Vadstena Landsarkiv
Växjö Stifts och Landsbibliotek
K Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien ,
Stockholm
visitationsprotokoll
Överintendents Ämbetet (efter 1918 KBS) , Stock
holm

LANDSKAPSNAMNENS FÖRKORTNINGAR
Bl
Bo
Dr
Ds
Go
Gä
Ha
Hr
Hs
Jä
La
Me
Nb

Blekinge
Bohuslän
Dalarna
Dalsland
Gotland
Gästrikland
Halland
Härjedalen
Hälsingland
Jämtland
Lappland
Medelpad
Norrbotten

Nä
Sk
Sm
Sö
Up
Vb
Vg
Yr
Vs
Ån
Ög
Öl

Närke
Skåne
Småland
Södermanland
Uppland
Västerbotten
Västergötland
Värmland
Västmanland
Ångermanland
Östergötland
Öland

Källor och litteratur
OTRYCKTA KÄLLOR
LENHOVDA KYRKA

Stockholm
RA: Ritn till ny kyrka av C G Blom Carlsson (2 bl) 1833; dito
(2 bl) 1836; dito (I bl) 1837; dito (I bl) 1838; ritn till orgelverk
av densamme 1848.
Raä: I. ATA: Inv 1829; N M Mandelgren , Berättelse om resa
i Landsorten 1848; E Ihrfors , Smolandia Sacra, pars III , 1889;
manuskript till kortfattad beskr av Lenhovda kyrka för SvK
av S Brandel omkr 1922; diverse hand) rörande reparationer
och restaureringar; konserveringsrapporter; diverse tidnings
urklipp , fotografier och uppmätningar. - 2. K-byråns arkiv:
förslag och hand! rörande kyrkorestaureringar och kyrko
gårdsutvidgningar; diverse tidningsurklipp och fotografier.

Vadstena
YLA: inv 1651-1677, räk 1651-1687, gåvoförteckning , st prot
1651-1669, 1724-1727 (Al:I) ; vis prot 1713 (Cl:I); räk
1823-1899, special räk 1823-1889 (Cla:3); räk 1831-1852 , spe
cial räk 1831-1853 (Clb:3); st prot 1771-1817 (Kia: I) ; st prot
1817-1837 (Kla:2); st prot 1837-1862 (Kla:3); inv 1689, räk
1688-1757 (Lla:I); räk 1758-1798 (Lla:2) ; räk 1799-1824
(Llb:I). - Växjö domkapitels arkiv: vis prot 1652-1850
(Fiia: I); vis prot 1732 (Flla:3). - Yngre arkivalier förvaras
hos PÄ i Lenhovda, däribland vis prot 1728-1961 med inv
1728, 1764, 1773 , 1778, 1795 , 1828, 1834, 1854, 1856, 1876,
1893, 1903 (Nl:I).
Växjö

Gävle
LMV: Karta över Lenhovda prästgårds ägor av A Rohman
1696.

SM: P Bobergs efterlämnade papper med bl a restaurerings
förslag ; landsantikvariens arkiv med diverse hand!, tidnings
urklipp, fotografier.

Källor och litteratur
HERRÄKRA KYRKA
Stockholm

RA: Ritn till ny kyrka (2 bl) 1797; dito 1803 ; ritn till altare och
predikstol av A Almfelt (2 bl) 1804; ritn till orgelfasad och
läktare (I bl) av CA Berg (1876; ritn till ny tomöverbyggnad
och förändr av exteriör (I bl) av R Östberg 1900.
Raä: I. ATA. Inv 1829; E Ihrfors , Smolandia Sacra, pars
Il I, 1889; manuskript till kortfattad beskr av Herråkra kyrka
för SvK av S Brandel omkr 1922; diverse handl rörande repa
rationer och restaureringar; diverse tidningsurklipp, fotogra
fier och uppmätningar. - 2. K-byråns arkiv: förslag och handl
rörande kyrkore staureringar och kyrkogårdsutvidgningar; di
verse tidningsurklipp och fotografier.
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Vadstena

YLA: st prot och handl 1688--1706 (Lla: I) , 1707-1712 (Lla: I),
1720--1741 (C : I) , 1745-1780 (Kia:!), 1781-1831 (Kla:2) ; st
prot och handl 1826 (Kla:2), 1825 (HI:I), 1891 (Hl:I); räk
1684-1732 (Lla: I) , 1780--1826 (Kia: I) ; special räk 1684-1732
(Lla: I) , 1733-1780 (Kia: I); enstaka ver 1828--1831 (Kla:2);
inv 1729-1816 (C:I); inv 1857-1859 (Dädesjö C:4); handl ang
kyrka o kyrkogård 1820, prot vid invigningen (Dädesjö NI: I).
- Yngre arkivalier förvaras hos PÄ i Lenhovda.
Växjö

SM: Landsantikvariens arkiv med diverse handl , tidningsur
klipp , fotografier.
VSLB : Archivum Smolandicum samlat av S L Gahm
Pehrsson.
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Summary
LENHOVDA CHURCH
Numerous finds of prehistoric objects bear witness toan early
settlement at Lenhovda. The large Iron Age grave-field in the
village of Lenhovda, at the source of the Linaån , is of especial
interest (fig 2). As long ago as early Christian times , Lenhov
da was not only a church village , but also the centre of an
administrative district, where roads and paths ran together. A
district court was later established here, and still later an inn
and a posting station.
Around 1650, Colonel Håkan Nilsson Skytte af Sätra
bought all the real estate in the village of Sävsjö, where he
settled down on Sävsjö estate. By their great donations, the
Colonel and his wife, Elisabeth Oliveblad, are closely connect
ed with the history of the church . Their grandson, Håkan
Nilsson Skytte the younger, founded , during the 1730' s, Säv
sjöström !ron Works and Sävsjöström Paper Mill on the
estate. Fora long time, Sävsjöström Jron Works was the most
important industrial plant in the parish. Iron-working had
ceased by 1914, and wood processing became the leading
industry. Other industrial activities are also based on wood
and glass.

lished in 1832, also had the same type of plan , but somewhat
wider. Åseda Church, too, in the same district , was given a
rectangular plan without an extemally marked chancel during
the late Middle Ages.
The preserved accounts of the church dating from the I7th
and 18th centuries give much important information comple
menting the drawing made by Mandelgren . They also give
numerous details about the fumishings of the church. During
the latter part of the I7th century extensive repairs were
made, as was also the case with other churches in the neigh
bourhood. During the 18th century the church was decorated
with paintings in the style ofthe period. In 1725, Hans Brach
wagen was employed to paint the interior. At the same time ,
work , apparently clearly painting, was done on the altarpiece ,
pews and gallery. The altarpiece was replaced in 1748 by a
large reredos made by Peter Segervall. In 1755, Johan Chris
tian Zschotzscher decorated a new gallery in the church. The
gallery front with Zschotzscher's paintings and Segervall's
reredos are the only items ofthe fumishings now in existence.
Furnishings

The old church

The old church at Lenhovda was situated opposite the present
one, which was erected in 1842, and demolished when the
new one was completed . The map in figure 5, dating from
16%, shows the old church in a square churchyard with lich
gates marked in the east and south. No traces of the church
and the churchyard walls remain now. Only the burial vault,
erected in 1764 for Vicar N Grönquist, remains (figs 6, 7).
The church building

The only known picture of the old church of Lenhovda is a
sketch made by Nils Månsson Mandelgren of the plan and
south front of the church , after an oral description, in
1848 (fig 11). In both plan and shape, the church seems to
have been very similar to the still existing medieval stone
church at Sjösås not far from Lenhovda. This stone hall
church replaced a smaller timber church, which was probably
also the case at Lenhovda. The church at Nottebäck, demo-

Most of the objects belonging to the church were transferred
to the new church , where many of them--communion silver,
lighting units, etc-are still in use. Of the fumishings of the
church only the parts mentioned above are in the new church .
The reredos, made in 1748 by Peter Segervall at Växjö, is
now above the altar of the new church (figs 34-37). The
gallery front is now divided into three sections and is hanging
in the tower chamber of the present church (figs 12-15). The
panel paintings are illustrations of the Lord's Prayer. Under
each scene is the text of the prayer in black. The paintings
were executed in 1755 by Johan Christian Zschotzscher.
There are a further seven gallery paintings in different
churches in Småland by Zschotzscher. None of these deals
with this subject, used by the artist in several roof and wall
paintings. Illustrations of the Lord's Prayer formed a rather
common subject in west Swedish churches during the 18th
century, and may probably be regarded as an expression of
pietist influences.

Summary
Of the medieval objects in the church remain a baptismal
font dating from around the year 1200 (fig 16) anda rood from
about the same date (figs 38, 39).
Around the middle ofthe 17th century, the church received
rich donations of both objects and money from Colonel Hå
kan Nilsson Skytte ofSävsjö and his wife, Elisabeth Oliveblad.
Of the articles donated there remain a splendid flagon, of
German provenance, originally a profane drinking vessel (fig
46), a brass baptismal bowl (fig 44) with a limestone font (fig
41) and a silver bread box (fig 48). A remarkable object, which
came into the possession of the church at about the same
time, probably given by Colonel Skytte, is the wooden chan
delier in the form of a triton with stag antlers shown in figures
17-19. The flagon and baptismal bowl were, together with the
chandelier, shown at the Paris Exhibition in 1867. All these
objects were war trophies .
During the first half of the l 7th century , Lenhovda Church
also acquired a fine collection of vestment and textiles , donat
ed by Queen Christina. Of these only the chasuble shown in
figure 52 a-b remains.
Among the more valuable objects are the communion ves
sels in figures 45 and 49, dating from the l 8th century , and the
two bridal crowns in figure 50, dating from 1672 and 1760
respectively.

The new church

The present church of Lenhovda was built in 1842 after plans
and drawings by C G Blom Carlsson (figs 25-27) in neo-Clas
sical style. The interior has been altered in conjunction with
restorations . The two pictures of the interior, figures 28 and
29, taken in 1894, give us a good idea of what the sparsely
decorated neo- Classical interior looked like. The altar was
embellished with the large gilded cross with the crown of
thoms , which is also present in the architect's proposals for
the interior decoration (fig 27). The pulpit, too, was made
after this sketch. The drawing for the organ front was also
made by the architect (fig 40). The scale of colours was in
white , grey and gold. The interior photograph looking to
wards the chancel shows a painted decoration in the niche
behind the altar and on the walls above the vestry doors (fig
28). These paintings were executed by Carl Oscar Chris
tiemin in 1858.
Early in the 1890's it was considered that the church was in
need of repair and modemization , and the interior of the
church was completely altered in 1895-96 (figs 30, 31).
The church was again restored in the years 1937 and 1966,
and was given the appearance shown in figures 32 and 33. In
1966 the church was shortened by two rooms made under the
gallery , intended as a bridal room and store room (fig 23).
More of the objects from the old church have been placed in
the new church, and the colour scheme, which is dominated
by shades of blue, has been adapted to the old reredos.
Among more recent objects are the large glass chandeliers ,
designed by Sven Palmqvist and made at the Orrefors Glass
works in 1967.
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HERRÅKRA CHURCH
The parish of Herråkra was separated from the parish of
Dädesjö in the early years of the 17th century and then built
its own church. In ecclesiastical matters, however, Herråkra
remained an annex to Dädesjö until 1962, when the parish was
transferred to the parish of Lenhovda. The parish of Herråkra
is a typical woodland parish and consists topographically
mostly of undulating wood and marshland with relatively ma
ny lakes . Today the parish has only 180 inhabitants .
The o/d church

The vicar of Dädesjö, Sven Lauren , wrote in 1758 a report of
the parish and its churches. Regarding the old church, which
was demolished in 1803, when the present church was erected
on the same site , Lauren noted several important items of
information, which are the only fäets we have about the old
church except for the scanty information in accounts and
minutes of meetings .
The church was built of wood , and was very small and
simple. It was rectangular and measured hardly 10.5x6.5 m.
The main entrance and porch were in the west. In 1765 the
church was extended some metres eastwards.
The church was built in the early 17th century <luring the
reign of Gustav Il Adolf and had paintings from the same
time. Lauren mentions scenes from the Passion, the murder
of Abel and pictures of apostles and evangelists .
Nothing remains of the fumishings. Of the objects there
remain the communion vessels in figures 84-88, dating from
the l 8th century, a pair of candlesticks dating from 1707 (fig
90) and the pictures in figures 96 and 97. The former was
used as an altarpiece around the end of the l 8th century.
The new church

At a bishop's visitation in 1796, the parish of Herråkra pro
mised to erect a new , larger church if the authorities gave
their permission that, for financial reasons , it could be built
of wood. Permission was granted and the plans and drawings
for the new church were approved in 1797 (figs 68, 69). The
plans were drawn at the Board of Building and Planning and
took into account the fäet that the parish was a poor one , and
were therefore very simple ones. It should be observed that
the pulpit and altar are joined together, with the stairs up lo the
pulpit from the vestry, which was behind. The building was
erected in 1803. The exterior remained unaltered throughout
the whole of the 19th century (fig 71).
In 1876 a gallery was erected in the west and an organ was
acquired. At the tum of the century the exterior was modem
ized according to designs by Ragnar Östberg, architect (fig
72), and was given the appearance it has in figure 73. The
interior was altered considerably by the new paintings exe
cuted al the same time and by a completely new colour
scheme (figs 76, 74).
A new, thorough restoration was made in 1953-54 on the
basis of proposals by Bent Jörgen Jörgensen , architect, and
the church was given ils present appearance (figs 77 , 78).
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Lenhovda och Herråkra kyrkor

During this restoration the original and very characteristic
pulpit-altar was removed and replaced by a separate altar with
an altarpiece by D Ralson and a pulpit with paintings by T
Hjelm (fig 77) .
The original arrangement was made after drawings by Axel
Almfelt in 1804 (figs 80, 81). The combination pulpit and altar
has long traditions in the evangelical church . It occurred very
often in Sweden, above all <luring the ]alter part of the 18th
century and the beginning of the 19th. Later opposition arose
in church ci rcles to this custom , which was regarded as re
formist and a profanation of the altar and Holy Sacrament.
During the past hundred years or so these pulpit-altars have
been mostly removed (see note 14). In this part of Småland
there is now only one such pulpit-altar left-in the early 19th
century church of U rshult.

Among the objects in the church is the !arge glass chande
lier shown in figures 58 and 89. It has twelve brackets and is
decorated with chains and rosettes of different kinds. It is
attributed to the master Tomas From at Kosta Glassworks
and was probably made in 1759---00. Betwecn the years 1742
and 1844 fifty-four chandeliers were made at Kosta Glass
works. No fewer than thirty-five of these seem to have been
made by From , who worked at Kosta from 1742 to 1747,
retumed again in 1757 and continued as a master until he
retired with a pension in 1766. Of all these chandeliers , only a
few have bee n found . The one in Herråkra Church is the
largest and the only one completely preserved . It was not
purchased until 1807, to replace an earlier one that had fallen
and been destroyed . No information is forthcoming about
where this splendid chandelier was bought.

FÖLJANDE KYRKOR I SMÅLAND HAR UTKOMMIT I SERIEN SV E RIG ES
KYRKOR , KONSTHISTORISKT INVENTARIUM:

Jönköpings och Huskvarna kyrkor, Sm band I, volym 48.
Kalmar slotts kyrkor, Sm band III: I, volym 117.
Kalmar Storkyrka, Sm band Il 1:2, volym 158.
Kalmar Gamla kyrkogård, Birgittas kyrka och Svartbrödraklostret,
Sm band 111 :3, volym 162 .
Växjö domkyrka, Sm band I V: I, volym 137.
Växjö och Öjaby kyrkor, Sm band IV:2, volym 143 .
UPPVIDINGE HÄRAD:

Kyrkorna i Sjösås , Sm band I I: I, volym 114.
Drevs och Hornaryds kyrkor, Sm band II:2 , volym 120.
Dädesjö och Eke kyrkor, Sm band 11:3 , volym 126.
Granhults och Nottebäcks kyrkor, Sm band II:4 , volym 149.
Åseda och Älghults kyrkor, Sm band VI : I, volym 157.
Lenhovda och Herråkra kyrkor, Sm band VI :2, volym 171 .
KINN EV ALDS HÄRAD:

Bergunda och Öja kyrkor , Sm band V: I, volym 138.
Under utarbetande:
Uppvidinge härad , Kinnevalds härad, Kalmar domkyrka.

Sveriges Kyrkor

KONSTHISTORISKT INVENTARIUM
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